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ভুম্সিক্ষা 

অসহযোগের দিনে আমিও ছিলুম গান্ধীজীর অন্ধ ভক্ত । তারপর রবীন্দ্রনাথের 

প্রভাবে আমিও সমালোচক হয়ে উঠি । কিন্তু বিকল্প কোনে! পম্থার সন্ধান ন1 পেয়ে, 

বিকল্প কোনে। নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে না পেরে আবার সেই মহাত্মার কাছেই 

ফিরে আমি । এবার কিন্তু অন্ধ ভক্ত হিসাবে নয় । সমালোচক হিসাবেও নয়। 
তা হলে কী হিসাবে? তা এককথায় বোঝানো যাবে না। তার জন্যে আস্ত 

একখান পুথি লিখতে হয়। সেরকম পু*খি লেখার সাধ বিশ-একুশ বছর বয়সেই 

হয়েছিল । লিখলে লিখতুম ইংরেজীতে ৷ তার নাম দ্রিতুম 'গান্বীজম ইন থিওরি আযাওড 
প্র্যাকটিস | বিধাত। আমাকে সেই ছেলেমাহুধীর থেকে রক্ষা করেছেন । 

গান্ীজীর এপিক সংগ্রাম নিয়ে নতুন এক মহাভারত লেখার খেয়ালও যে কখনো 
হয়নি তা নয়। লিখলে সেটা হতো। এপিক উপন্তাস । তার সময় এখনো৷ আসেনি | 

তার জগ্যে আরো পঞ্চাশ বছর অপেক্ষ। করা চাই। সেকাজ আমাদের কারে। সাধ্য নয়। 

তারপরে ভাবি গান্ধী যুগের শেষ পাঁচ বছর নিয়ে বড়ে। একটা উপন্যাস লিখব, কিন্ত 

তাকে আমার নায়ক ব। প্রধান চরিত্র করব না। তিনি চকিতে দেখ দিয়ে যাবেন । 

অন্যান্য নেতারাও । পরে আবার এ কল্পনাও ত্যাগ করি । ছোটখাটো ট্র্যাজেডী 

আমি সহা করতে পারি, কিন্ত এত বড়ো ট্র্যাজেডী আমার সহনাতীত । তাই বচনাতীত । 

স্বাধীনতাদিবসেই দাঁড়ি টানতুম । কিন্ক সেটাও কি কম ট্র্যাজিক নাকি? বাংলাদেশ 
ও ভারতভূমি এক কোপে ছু'থানা হয়ে গেল, কী করে আমি অবিচলিত না হয়ে বর্ণন! 

করব? আর অবিচলিত ন1 হয়ে কথাসাহিত্যের জগতে সিদ্ধি কোথায় ? 

গান্ধীজীর ভিরোধানের পর বন্ধুরা আমার কাছে প্রত্যাশা! করেন তার একটি 

জীবনকথা । স্বীয় স্থধীরচন্দ্র সরকার তার্দের একজন । আরেকজন শ্রীঅচিস্ত্যকুমার, 

সেনগুপ্ত । . আমি এড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু যখন য% মনে আসে তা খাতায় টুকতে 

শুক করি। সেসব খাতা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে । আমার নিজের লেখা নোট 

পড়তেই এত সময় লাগবে যে ততদিনে পুরে! মাপের এর্রখানা বই লিখে ফেল! যায়। 
শতবাধিকীর আগেই ও ভার মাথা থেকে নামাতে চাই লে একদিন কলম ধরি। তারই 

পরিণতি এ ব্ই। 



ন] বলা রয়ে গেল দশগুণ কথা । অপরের জন্যে সেসব অপেক্ষা করবে । আমি 

গান্ধীবিশেষজ্ঞ নই। গান্ধীবাদদীও নই । আমি একজন সাক্ষীমাত্র। তাও দূর থেকে । 
এই আমার সাক্ষ্য । অন্যের সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলতেও পারে, না মিলতেও পারে। তবু 
সত্য। 

অন্নদাশকর রা 



শ্রীমতী লীল। রায় 
প্রিয়তমাস্থ 
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1 গ্রক ॥ 

কথাটা তাঁর শক্রপক্ষের মুখে শোন1। বোধহয় সেই জন্যে আমাকে অমন চমৎকৃত 
করেছিল। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪২ সালের কথা । কিন্তু আগস্ট মাসের আগেকার 
কি না স্বরণ নেই। 

| %/]1 718 10685 810 115171, 80179 15 0 1১0,00150 90819 11. 8৫%2008 

01113 11076.” 

বলেছিলেন ধিনি তিনি একজন পুলিশ অফিসার । আইরিশম্যান । রোমান 
ক্যাথলিক । বয়সে অনেক বড়ো! । গোয়েন্দা বিভাগে উচ্চতর পদে অধিষ্তিত ছিলেন 

যখন তখন নিশ্চয়ই গান্ধীজীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গোপনীয় স্থত্রে পরিচিত । 

ছু'শ বছর আগে, একথা ঘদ্দি স্বীকার করি তবে হয়তে। মেনে নেওয়া হবে ষে 
"ভারতের স্বাধীনতারও ততকাল বিলম্ব হবে। কিন্ধু ভদ্রলোক সে অর্থে বলেননি । 

' গান্ীজীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আইডিয়াগুলোরই কথ তার মানসে ছিল। 
গান্ধীজীর হ্বপ্রের ভারত যে বিংশ শতাব্বীতে সম্ভব নয় এটাই ছিল তার বক্তবা। 

কিন্ধ স্বপ্নট! অবান্তব নয় । বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে ছ্বাবিংশ শতাবীতে। 

ততদিন অপেক্ষ।! করতে আমার মন রাজী ছিল না। গান্ধীজীর যেমন অলৌকিক 
প্রতিভ। তিনি হয়তো৷ আমার জীবিতকালেই অসাধ্য সাধন করবেন । যুক্তিবাদী হিসাবে 

' আমি মিরার বিশ্বাস করতুম না। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই নিয়ে কতবার বলেছি। তবু 

অস্তরে অন্তরে বিশ্বাম করতুম যে গান্ধীজী একজন মিরারু মেকার । ঘটাবেন একদিন 
এক মিরার । ভিতরে ভিতরে আখি ছিলুম ভক্তিবাদী। 

“তাষিল ক্রাদ্ম। আর সীষাস্তের পাঠান মিলে এক নেশন হতে পারে কখনো ? এক 
টেবিলে বসে খাবে ?” গ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন পুলিশ সাহেব । আরেকদিন । 

“নিশ্চয় । রাজ্াজী আর সীমাস্ত গান্ধীর দিকে চেয়ে দেখুন ।” আমি সগর্বে বলি। 
একবারও মনে উদয় হয়নি যে ১৯৪৭ সালে পুলিশ সাহেবের কথ ফলে যাবে । কেন 

যে তিনি. ভারতীয় একতায় বিশ্বাস করেন ন1! সাম্রাজ্যবাদী সংস্কার তারও আছে 
& জেব্প থেকে গান্ধীজীও বনতে আরম্ভ করলেন যে তিনি একশো! ধিশ বছয় বাঁচতে 
"চাঁন। তার মানে স্বাধীনতার, দেরি াছে। আরে! একবার কি দু'বার বলপরীক্ষা 



তে হবে । ওদিকে হিন্দুমুসলিম সমস্যাটি তো! প্রায় সমাধানের অতীত । দি 
গৃহযুদ্ধ এড়াতে হয় তবে তার জন্যে ও গণসত্যা গ্রহের দরকার হতে পারে । 

একপক্ষ যদি দাবী করেন যে হিন্দু মুসলিম নিধিশেষে সব ভারতবাসীরই তারা প্রতি- ' 

নিধি আর অপরপক্ষ যদি পাণ্ট! দাবী করেন যে ভারতীয় বলে কেউ নেই, আছে শুধু 
মুস্লমান ও হিন্দুঃ )মার তারাই হলেন সব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি ত৷ হে 
গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কীভাবে এর '্রীমাংস] হতে পারে আমার বুদ্ধিতে কুলোত ন1। 
কিন্ধ গাঙ্ধীজীর উপর আর তার অলৌকিক ক্ষমতার উপর এমনি গভীর ছিল আমাব 
আস্ম! ঘে, আমি আশ] করতুম গৃহযুদ্ধ৪ এড়ানো যাবে, ষদি একপক্ষ অহিংসার দ্বারা 
অপধ পঞ্কে প্রতিরোধ করে । ৃ 

একদিন খবর পেলুম যে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে আসছেন | আমর! দু'জনেই তার 
সঙ্গে দেখা করতে পারি, যদ্দি সিউডি থেকে তার প্রার্থনাসভার পূর্বে এসে হাজির হতে 

পারি। কিস্ধ নবজাত কন্যাকে নিয়েও যাওয়া! যায় না, রেখেও যাওয়া! যায় না। তাই 
তার মা রইলেন বাড়িতে মার শামি একাই উঠে বসলুম মোটরে। পথে আমার সঙ্গ 
নিলেন আমাদের সদূর মূনসেফ । পৌছে শুনি গান্ধীজী আমার সঙ্গে আলাপ করতে 
রাঙ্গী। পনেরে। মিনিট সময় হাতে রেখেছেন । ঘা তিনি সাধারণত করেন না। 

দিনটা ছিল ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ | সেইদ্দিনই আযাগুরুজ মেমোরিয়াল হাস- 

পতালের ভিত্তিশিলা স্থাপন । বিনয়ভবনের কাছ।ক।ছি এক দাগ জমিতে । গান্ধীজী 
পায়ে হেটে আসতে আসতে আমার সঞ্জে সাক্ষাৎকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। শুধু 
দাড়িয়ে 'াড়িয়েই ছুটি-এর্কটি কখা হয় উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে । 

“ইনি'প্ামার্দের জেলা জজ, কিন্--” বলে আমার সাহিত্যিক পরিচয় দিতে 
যাচ্ছিলেন রথীন্দ্রনাথ | 

“বাট হি ইজ নে! জজ 1” বলে গান্ধীজী কথা কেড়ে নেন। তীর মুখে দুষ্টু হাসি। 
বলেই তিনি *শ্যামলী'র দিকে পা বাড়াতে যান। 

আঁঙ্দিতাকে মনে করিয়ে দিই যে মালিকান্দায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম। 

ভারপর অন্বোর'*কানে ন! যায় এমনভাবে খুব তাড়াভাড়ি ও খুব কম কথায় নিবেদন 
করিঘে ফলকাত]।' শহরের শ্কুধা আর কনফাতার ধড়লৌোকের লোভ বাংলাদেশের 

মধস্যরের জন্তে প্রত্যক্ষভাবে দাদী । 
স্টামলী'তে প্রবেশ করবার যুখে গার্থীর্দী বলেন, “আজ 'তো সময় হবে না। 

আঁরৈধদিন শুনতে চীই আপনার কখা। কঙলকাত। সম্বন্ধে ওকখা 'জারো ফেউ কেউ 
আমাকে বলেছেন।” | 

ই 



অহিংস পন্থা! তৈরি নেই দেখে দেশের লোক বাটোয়ারাগ রাজী হয়ে গেল। গান্ধীজীর 
জনে অপেক্ষা করল না। | 

তাঁছাডা এমন কোনো সংবিধান রচনা করা সম্ভব ছিল ন]1 যেটা! কংগ্রেস লীগ 
উভয় দলের বা হিন্দু মৃসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণষোগা | ইংয়েজর] যে সংবিধান 
দিয়েছিল তাকে খারিজ করা সোজা, কিন্তু তার ব্লে আর একটি সংবিধান নিজেরাই 
একমত হয়ে গডে তোলা রাম রহিমের অসাধা। মহাতা! কি তার অহিংস দিয়ে কারে! 
উপরে কিছু চাপিয়ে দিতেন নাকি? না একোর নামেও কিছু চাপানো। যেত না। 
তা সে তই ভালে! হোক । সবাই হ্বেচ্ছায় নেবে এমন জিনিস একটিমাজ্ ছিল, 
ইংরেজের হাত .থেকে মুক্তি । আর সবই বিতঞ্কিত। মহাত্মাও সে বিতর্কের উত্তর 
জনতেন না। 

জানতেন হয়তো কোনো এক ডিক্টেটর, ধার পেছনে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের 
সশস্ম সৈম্যবল। কিন্তু সেদিন আমর] দেখেছি সৈগ্াদলও একই ধ্বজা বইবে না, একই 

কমাগড মানবে না। সর্বত্র একাম্থগত্যের অভাব | কি পুলিশ কি সিভিল সান্তিস। কি 

জনসাধারণ | ইংরেজ যদ্দি সময় থাকতে উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে ন৷ যেত তা হলে 
উত্তরাধিকার নিয়ে শাহজাহানের ছেলেদের মক্ছো। লড়াই বেধে যেত । 

স্বাধীনতার সংগ্রাম যাদের একজোট করতে পারেনি ক্ষমতার দ্বন্দ তাদের 
একছত্রাধীন করত ? না, তেমন কোনো মিরারু মহাত্মা হাতের মুঠোয় ছিল না। 
অনশন বুথা হতো! | নিয়তির গতি ছুর্বার। ব্রিটিশ অপসারণকেও রুখতে পারা যেত 
ন।. সবসম্মত হস্তাস্তর না ঘটলে হিন্দু মুসলমানের হম্বকেও ঠেকাতে পারা যেত ন|। 

পনেরোই আগস্টের দিন সাতেক আগে আমি ময়মনসিং থেকে বদলি হয়ে চলে 
আমি। গান্ধীজী তখন কলকাতায় শাস্তি পুনঃস্থাপনের সাধনায় নিযুক্ত । চোখে 
দেখলুম তার সিদ্ধি। পনেরোই আগস্ট ঘোরতর রক্তপাত হবে এরকম একট ছুঃ্থপ্রের 
ভিতর রাত কাটে । কিন্ত রাত পোহাবার আগেই যে মর্মভেদী চিৎকার শুনে জেগে 
উঠি তা মহামারীর নয় । নিজের কানকেই বিশ্বাস হয় না এমন এক স্থধাবর্ষণ । ভাইয়ে 
ভাইয়ে কোলাকুলি করছে, তাই তাদের হর্ষধ্বনি | শুধু সেই নয়। ইউনিয়ন জ্যাক 
নেমে গেছে । ছু*শ বছরের জগন্দল। ওইটেই সত্যিকার সত্য । 

পনেরোই আগস্ট যা ঘটল তা! অলৌকিক ঘটনা] বইকি। গান্ধী না হলে আর 
কোন শক্তি তা পারতেন না। কলকাতা থেকে ঢাকা, ঢাঁকা থেকে বাংলার সর্বত্র 

গড়িয়ে ষেত রক্তক্লোত। ধাঁবিত হতো জনম্মোত। দেখতে দেখতে আর একট। পাঞ্জাব 
ট্রাজেডী। একজন মানুষ যে একট! ট্রাজেডী মিবারণ করতে পারেন এটা ইতিহাসে 
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 সোনাব অক্ষরে লেখা থাকবে। পারতেন কি 'ত্বিনি দদি অহেষ্টা সর্ধভূতানা* 
মৈত্রঃ ধকুণঃ না হতেম ? যদ্দি তার অহিংস শক্িধব না হস? ঠা। এটা 

সত্যিকার সত্য । 

এঁতিছাসিক শক্তিগুলে। ব্যক্কি নয় ষে ব্যক্তিবিশেষেব ডি ঘাছুদণ্ড তাঁদেব গাঁতি 

বা স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে । ভারতবর্ষে তিন তিনটে শক্তি কাত করছিল-। ইংরেজ, 
'তার প্রতিপক্ষ কংগ্রেস, তার প্রতিপক্ষ লীগ! বছরখানেকের জন্যে তিন শক্তি একই 

শিখরে সমবেত হয়েছিল । সেখানে নিত্য মতান্তর । ইংরেজ মাঝখানে না থাকলে 

আর ছুটে! জুড়ে ফেত এই ধারণা ভূল । ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ আগমনের পূর্বে 
যেমন ছুই প্রধান শক্তি ছিল মুঘল ও মরাঠা পরেও তেমনি ছুই প্রধান শক্তি. হলো 
কংগ্রেস ও লীগ। ছুই শক্তির ছুই স্থান। এট! এতিহাসিক নিয়তিবাদ বা 

ভিটার়মিনিজম । ব্যক্তি এখানে নিষিত্বমান্ত. হলেনই বা! তিনি. মহাত্মা । পনেরো 

আগস্ট প্রমীণ করে দিল ষে এঁতিহাসিক শক্তিরখেলায় বাক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা! কিছু নয় । 

আবার সেই পনেরোই আগস্ট ক সাক্ষী রইল ন যে অসাধারণ ব্যক্তি ন! 

থাকলে ও টার যাছুদণ্ড ন] থাকলে বাংলাদেশে পাঞ্জাবের পুনরভিনয় হতে। ? 

মানতেই হবে যে ইতিহাসে ভিটারমিনিজম সব কথ! নয়। বাক্তিও একপ্রকার এন্ড 
তারতবর্ষের দ্বাধীনতায় কংগ্রেস নামক শক্তি ও গান্ধী নামক ব্যক্তি কার কী পরিমাণ 
অংশ তা নির্ণয় করা সহজ নয়। কংগ্রেস নেতার! সাধারণত গান্ধীজীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত 

বলে মেনে নিতেন, কিন্ত মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবাতার বেলা এর ব্যতিক্রম দেখা 

গেল। মহাত্মার সঙ্গে পরামর্শ না করেই, এমন কি তাঁকে না জানিয়েই, কথাবাতার 

বেসিস বদলে দেওয়। হয় । একটিমাত্র কেন্ত্র থাকবে, তার নিচে খাকবে তিনটে জোন, 
তাতে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের -ভারলাময, এই ছিল বেমিস। পরে এক সময় দেখা 

গেল এভাবে কথাবার্ত। অগ্রসর হবে নাঁ। ইংরেজ ন। থাকলে উচ্চতম পর্যায়ে যতবিরোধ 

৬ নিমতম পর্যায়ে অরাজকতা রোধ করা যাবে না,। অস্তএব দুই পাজাব। দুই বাংল।। 

ক্ষাখ্েস ও গান্ধী দ্বিমত | 

| নিয়ত পর্বে অরাজকতা আমার লাক্ষাৎ অভিজতা। | নোীবিরীরারাডি 

ময়মনসিং জেলায় হতে পারত, হলে! না৷ ধে তার জন্মে সাধুরাদ দিতে হয় আমাদের 
জমাকয়েক সহকর্মী অফিসারকে । এ'র। নিক্িয়্ হলে গান্ধীজীর অহিংস সহকর্মীরা 
হয়তো। জানতেনই না৷ কোথায় কী ঘটেছে । নৈরাজ্যবাদী আমি, ক্যামাকেও বশেষে 
দ্ীকার করতেই হলে। থে পুলিশ চাই, আদালত চাই, জেল চাই ০৪ কিছুতেই লাষলাতে 
*ী,গারলে মিলিটারি চাই। ভার মানে পুরোনত্তর রাষ্ত্রিক কাঠামে। চাই । কাঠামোটা 
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কার হাতে পড়বে, কংগ্রেসের হাতে না! লীগের হাতে, সেট) পরের কাধ! । কিন্তু 

কাঠামো! একটা ন। থাকলেই নয় । লে কাঠামো আধুনিক হওয়। স্রাই 1%) সেকেলে হলে 
চলবে না। এদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজ বাঁজত্ব আমানের ন্ব৷ দিয়ে গেছে ত। 

মহাযূল্য সম্পদ | 

॥ দুই ॥ 

সাতচজ্িশ সালের গোডার দিকে গতন্নব আসেন ময়মনসিং সফরে । ডিনারে 
ডাকেন। সেই প্রথম তার মুখে শুনি যে ইংরেজরা সত্তি সত্যি চলে যাচ্ছে। . « 

“হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে লডতে চায় লড়ুক। আমরা কেন থাকব দর 
ধরতে ?” মানে সার্কাসের রি" । 

আরে! বললেন, “আমব1 ভেবে দেখেছি ম্বে বাণিজোই লাভ । আয়ারলাগুড স্বাদীন 
হবাব পর থেকে সেদেশে আমাদের বাণিজ্য বেডে গেছে । ভাবতবর্ষেও তাই হবে ।” 

একদ্দিন যেমন ওবা! বণিকের মানদণ্ড ছেডে বাজদণ্ড ধরেছিল তেমনি শর্বরী পোহালে 

বাঁজদণ্ড ছেডে মানদণ্ড ধরবে । এখন শর্ববী পোহালে হয়। 

মহাত্মা তখন নোয়াখালীতে শর্ববীব অন্ধকারে পথ হাত্তডে চলেছিলেন। কোশ- 
দিকে এতটুকও আলোব ছট] দেখতে পাচ্ছিলেন ন।। 

আমার অস্তরেও তখন একটা মন্থন চলছিল। ইংবেজ তো আপনা হতে যাচ্ছেন, 

'তাকে গলাধাক্ক। দিতে হবে না। বিদ্রোহ বিপ্লব গণসত্যাগ্রহ সবই এখন নিশ্প্য়োক্তন | 
যেটা সত্যিকার প্রয়োজন সেট] হচ্ছে দুর্জনেব হাত থেকে স্থজনকে রক্ষা করা । ১. 

গান্ধীজী আমার তরুণ মনে ঘে কণট স্বপ্নের বীজ বুনেছিলেন তার একটি ছি 
নৈরাজ্য, আর একটি অত্যাগ্রহ। একটি ছিল এগু, আব একটি মীনস। "না গম 
নেতার। কেউ আমার মনে তেমন কোনো! স্বপ্নের আবাদ করেননি । ৪ 4 

আপাতত তার সমস্ত এক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন মীন্সের উপরে, সত্যগ্রের 
উপরে । তার কথ! হলে! মীনস যদি ঠিকমূতো! অনুসরণ করা হয় তবে এশু, স্রাব 

ভিতর থেকে আদবে । এও নিয়ে আমর! ষেন অকারণে মাঁথ! না ঘামাই । থে 
কিন্ত এই অরাজকতাই কি সেই নৈরাজ্য ? মালেয়। কি আলে! ? না,.তা নয়। 

শুনতে কতকটা একই রকম, আসলে অগ্ত জিনিস। 

ছু'শেো। বছরের সাম্রাজা যখন ভেঙে পড়ে তখন দিকে দিকে অরাজকতা ধেঁখ। দেয়। 

মুঘল লাম্রাজ্যের শেষেনদেখা গেছে । ব্রিটিশ সাআজাজোর রাত বারেটি? বাজার আগেও দেখ। 
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খাচ্ছে। লাঁনা যুগে নানা দেশে এর নজীর মেলে । এর নাষ লত্যাগ্রহসাপেক্ষ নৈরাজ্য 
নয়। এর জন্যে এদেশের লোফ আটাশ বছর কাল সাধন! করেনি । 

এটা অন্য জিনিল। বেশ, তা নাহয় হলো। কিন্তু এখন এর সম্মুখীন হই কী 
করে? অরাজকতাঁর সঙ্গে মোকাবিলা! করতে হলে আমার হাতে কী থাকবে? রাজদবওড 

ন1 সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্্ ? আমাকে দুঃখের সঙ্গে ত্বীকার করতে হলো থে 

পত্যাগ্রহ দিয়ে অরাঁজকতাঁর প্রতিরোধ কর কাজের কথ] নয়, প্রতিরোধ কর] চলে 

নুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির । তার অসহনীয় অন্যায়ের। তার অন্তহীন অধীন্তার। 

তার ভিতিযূলে অবস্থিত হিংসার । তার অপ্রতিঘন্ব বাহুবলের । 
তথ্বের দিক থেকে এটা হয়তে| ঠিক যে হুপ্রতিষ্ঠিত রা্জশক্তির চেয়ে অরাজকতা 

এমন কী ভয়ঙ্কর ষে সতাগ্রহের দ্বারা তার প্রতিরোধ অহিংসাব্রতীর অসাধা? তা 

নিয়ে তর্ক কর! যেতে পারত, কিন্তু তর্কের জন্যে আমাদের হাতে সেদিন সময় যথেষ্ট 

ছিল না। গভর্নর ময়মনসিং ছাডার কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন 
"য ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে । ক্ষমতা কার হাতে 

তত্ভাস্তর কর] হবে সেট] নির্ভর করবে ভারতীয়দের একমত হয়া না হওয়ার উপরে । 

একমত না হলে একাধিক হতে । . 

একমত হওয়া যে একান্ত জরুরি এবিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। সময় বয়ে 

গেলে আদর্শ সমাধানও অবাস্তব হয়ে যায়। সুতরাং সময় থাকতে এমন কোনো 

সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা! হয়তো! আদর্শের দিক থেকে খাটে, কিন্ক বাস্তবের দিক থেকে 

'মপেক্ষারত কার্ধকর । সে সিদ্ধস্ত আর যাই হো'ক অরাজকত। নয় । 

সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অ।সনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্কিকেই বসাতে হবে। সেই যে 

নতুন রাজশক্তি তার অধীনেও সৈন্য পুলিশ আদালত ও জেল থাকবে । বাস্ত্রিক কাঠামো 
ভেঙে দিয়ে বা তাকে ভেঙে যেতে দিয়ে ক্ষমতার হস্তাস্তর কার কোন কাজে লাগবে? 
সেষেন গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেডে নেওয়1! অমন একটা অসহায় গবর্নমেপ্ট 
'তারাজজকত। রোধ করতে অক্ষম হবে। 

গান্ীপন্থীদের প্রতোকের জীবনে সে এক অগ্নিপরীক্ষা। গুরা চেয়েছিলেন সাত 
লক্ষ গ্রামে সাত লক্ষ রেপাবলিক গজিয়ে উঠবে । তারা তাদের ক্ষমতার কিয়দংশ 

'অপর্ণ করবে উপবিতন আঞ্চলিক রেপাবলিককে । তারা তাদের ক্ষমতার কিয়নদংশ 

পণ করবে তাদের উপরিতন প্রাদেশিক রেপাবলিককে ৷ তারাও ভেমনি তাদের 

ক্ষমতার কিয়দংশ অপর্ণ করবে ফেন্ত্রীয় রেপাবলিককে। ইংরেজ যদি রাস্ত্রিক ক্ষমতা 
অপর এক রাগশক্তিকে হস্তান্তর না করে চলে ধায় তা হলেই সাত লক্ষ রেপাবলিক 
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গজিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। নতুব! একবার হস্তাত্তর হয়ে গেলে ভারগর যে রাজশক্তি 
প্রতিষ্ঠিত হবে সেই হবে কমতার .মালিক। সে হয়তো! কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কিয়দংশ 
প্রদ্েশকে দেবে, তারপর প্রদেশ হয়তো! প্রাদেশিক ক্ষমতার কিয়দংশ অঞ্চলকে দেবে, 

তারপর অঞ্চল হয়তে! আঞ্চলিক ক্ষমতার কিয়দংশ গ্রামকে দেবে। একেবারে 

বিপরীত প্রোসেস। 

শাসনের দিক থেকে ক্ষমতার ভাগারে একপ্রকার শূন্যতা না হলে লাত লক্ষ 

বেপাবলিক গজিয়ে উঠতে পারে না। অপরপক্ষে শূন্যতা হয়েছিল বলেই অষ্টাদশ 

এতাক্ীতে শত শত দেশীয় রাজ্য গজিয়ে উঠেছিল । ইংরেজর1 তাদের সংখ্যা কমাতে 

কমাতে প্রায় ছ'শোটিতে দাড় করিয়েছিল। আবার এক শূন্যতা স্থাষ্টি হলে কে জানে 

কণ্ছাজার বলকান রাজ্য মাটি ফুঁড়ে ওঠে! সেইজন্যে শূন্যতার উপরে ভারতীয় 

জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাস ছিল না। সেঝুকি তারা নিতেন না। 

লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে যেমন পরিণয় হয় না তেমনি ইতিহাসও হয় না। বেশ 

বুঝতে পরছিলুম ঘে ইংরেজ চলে যাচ্ছে । নেতারা একমত হতে না পারলে ক্ষমতার 

হস্তান্তর একাধিক হতেই হবে। একাধিক মানে দুই হাতও হতে পারে, দশ হাতও 

»তে পাবে । ক্ষমতার হস্তান্তর না হলে যা হবে তা শৃন্যতাও হতে পারে । কুইট ইগ্ডয়া 
ট গ্রড-অর আযনাক্ষি। 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই ইংরেজদের একটি স্বীম্ ছিল, তাকে বলত র্যালিগ্মিং 

পয়েন্ট স্বীম। কোথাও বিদ্রোহ বাধার লক্ষ দেখলে জেলার সব জায়গার ইংরেজরা এক 

'ায়গায় জুটত। তাদের সেখানে নিরাপত্তার বাবস্থা হতো। সাতচল্লিশ সালে সেই 

ভ্রাতীয় একট] স্বীম প্রস্তুত করেন বড়লাটি ওয়েভেল। সার! ভারতের সব প্রদেশের 

ইংরেক্স এক প্রদেশে জমায়েত হবে ও মিলিটারি প্রোটেকশন পাবে। অন্যান্য প্রদেশ 

থেকে ব্রিটিশ শানন গুটিয়ে আন] হবে। এ পরিকল্পনা যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আটলীর 

কাছে পেশ কর] হয় তখন তিনি সেটা নাকচ করে ওয়েভেলকেই সরিয়ে দেন । 

এরপর মাউণ্টব্যাটেন আসেন বড়লাট হয়ে । ভিনি দেখেন ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের 

ভিভিতে নেতারা একমত হবেন না। বুথ! চেষ্টা। কিন্তু ওয়েভেলের মতে! হাল 

ছেডে ন। দিয়ে তিনি নতুন করে কথাবার্তা শুরু করেন। ইতিমধো পাঞ্জাবের কোয়া- 

লিশন ভেঙে ছাওয়ায় বিকল্প সরকারের আশ না থাকায় গভর্নরের শাসন চলছিল। 

হঠাৎ হিন্দু ও শিখদের তরফ থেকে দাবী এঠে, পাঞ্জাব পার্টিশন করা হোক। এ দাবী 
পাগ্ছাৰ থেকে বাংলায় ছড়ায় । এ দাবী ওঠার আগে পাঞ্জাবে একদফা দাঙ্গা হয়ে গেছে | 

তেস্নি বাংলায় । একদিকে মৃসলিম লীগ :দাবী করছে ভারতবর্ষের পার্টিশন, 
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অপর দিকে পাঞ্জাব ধাংলার হিন্দু শিখ দাবী করছে ম্থ স্ব প্রদেশের পার্টিশন । 
মেতাদের সঙ্গে কথা! কয়ে মাউন্টব্যাটেন বুধতে পারেন খে, ফৌোতরফ1 খযাঁদি হয় তবে 
পার্টিশনে রাজী আছেন বল্পভভাই ও জবাহরলাল । সেই মর্মে মাউণ্টবাটেন প্যান "তৈরি 
হয়। বীণাকে রাজী করানোর ভার নেন মাউণ্টব্যাটেন । সিলেট 9 উত্তর-পশ্শিম 

সীমান্তের রেফারেগ্ডাম হবে আশ্বাস পেয়ে বীণা অবশেষে সায় দেন, কিন্তু গান্ধী সায় 

দেন না। | 

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গান্ধীজীর আপত্তির হেতু ছিল আসামের ভাঁগা। 
মাঁউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনায় তার আপত্তির কারণ ছিল বাংলার তাগা। বাংলাকে 
অথগু রাখার জগ্ঠে তিনি বাঙালীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন । শরৎচন্দ্র বন্ত গু শহীদ 
স্ষছারাবার্শ সেই লাইনে কাজ করছিলেন । সে চেষ্টা সফল হলে দুটোর জ।য়গাঁয় তিনটে 
ডোমিনিয়ন হতো । তাতে কংগ্রেমের আপত্তি । কংগ্রেসের ভিতবে এমন অনেকে 

ছিলেন ধার। ডোমিনিয়ন স্টেটাস পছ্ধন্দ কবতেন না। এতে ইংরেজজদেব মনে খটক! 
ছিল যে মাউন্টব্যাটেনেব পরিকল্পন|। শেষপর্যস্ত সফল হবে না। ক্যাবিনেট মিশন 

পরিকল্পনার মতো ভেম্তে যাবে | সেই' কথা ভেবে তাবা 'একটি গোপন পবিকল্পন। তৈনি 
করে রেখেছিলেন, নেতাদেব সঙ্গে কগাবার্তী ব্যর্থ হলে সেই গাপন পবিকল্পনী কার্ধকব 

হতো । বধডলাট এক একট। প্রর্দেশ 'এক একট দলের হাতে ঈপে দিয়ে কেন্দ্রীঘ্ 

সরকার বলতে বিশেষ কিছু টিকে থ।কলে অবশিষ্ট ক্ষমতা তাব হাতে ছেডে দিয়ে রাঙ্য- 

পাট গুটিয়ে নিয়ে প্রস্থান করবেন | তাঁর পরে কাকে কাকে স্বীরৃতি দেয়! হবে | 

প্রিটিশ সরকার বিবেচনা করবেন । 
কাউকে ন| জানিয়ে মাউন্টব্যাটেন তাব পরিকল্পনায় একটি ধারা যোগ করে ব্রিটি* 

প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ৷ যদি বাংলার হিন্দু মসলম।ন একমত হয় 
তা হলে বাংলা অথণ্ড থাকবে ও একাই একটি রাষ্ট্র হবে। সম্ভবত ওয়া] একমত হতো! 
না। তবু ভার জন্যে একট! ফাক রাখ! হয়েছিল । বিলেত থেকে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্জবি 
এলে মাউন্টব্যাটেন গ্রকাশ্তটে তীর পরিকয্পনা ঘোষণা করতেন । ইতিমধ্যে তিনি 

বিশ্রামের জন্যে লিমলায় ঘান । নিভৃতে কথাবার্তার জন্যে নেহরুকেও অত্তিথি হতে আমন্ধণ 

করেম। একদিন খানার পবে পিনার সময় কী মনে করে দলিলটি নেহরুকে দেখতে 
দেন। বড়লাটের ধারণ। ছিল বীণা আপত্তি করতে পারেন, নেহরু করবেন না । 

কিন্তু জখাহরলাল ত। পড়ে প্রথমে লাল, তারপরে সবুজ । দলিলট! ফেরত দিয়ে 
ধর্সেন, “এ জিনিস চলবে না। "আমি তো নয়ই, কংগ্রেস না, ভারতও এটা গ্র্ণ 

করবে না।* এর পরে তিনি বড়লাটকে এক কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, দির 
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ফল হবে ভাবতবর্ষেব বলকানীকবণ ও গৃহযুদ্ধ । ব্রিটেনের সঙ্গে, শম্পর্কেরও 'অনমপ্চি 

হাবে | ও 

এতদিন মাউণ্টব্যাটেন তাব ইংবেজ পাবিষদেব ভ্বাব। চালিত হচ্ছিলেন। এবাব 

তাঁধ সহায হন তাব ভাবতীয় পাবিষদ ভি. পি. মেনন । এই ভদ্রলেক অনেকদিন 

আগেই সর্দাব বল্পভতাইকে বাজিযে দেখেছিলেন যে, ডোমিনিয়ন '্টট।সকে ভিডি কবে 
পার্টিশন হলে সে পার্টিশনে তিনি বাজী, যদি বাংল। ও পাঞ্জাব সেইসঙ্গে ভাগ হয় ৭ যি 

স্বাপীনতা তাব ফলে ত্ববান্বিত হয। মেনন তাব সঙ্গে কগাব1ত1” উপব ভিও কাল 
সেই মর্মে একট। পধিকল্পনাব খসড] তৈবি কবে বেখেছিলেন | মাঁউণ্টব।|টেনেব নিদেশে 

সেট] ভালে!৷ কবে মূসাবিদ1! কবে সিমলাঁষ পেশ কবেন। শহ্রশব (স্ঢা দেখান। 

হয। এবাব জবাহবলাল সম্মতি দেন। 

তখন তাবই নাম হয মাউন্টবাযাটেন প্লান বা ছুই ত্বতত্ত্র ডামিনিধন প্লান । সঙ্গে 

সে বডলাট লগুনে উডে যান। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ মবকাব পর্বেব পবিকল্পনা বাপি 
কবে পববর্তী পবিকল্পন' মঞ্জব করবেন । এব পনে নেতাদন এবদ কবে তা?৭ 

সবাইকে দিষে গ্রহণ কবিষে নেবার দয ম্যাউণ্টবাটেনের | বিশম কবে কীণ ক, 

দিষে। 

বেশ বোঝা যাষ যে ব্রিটিশ পক্ষেব স্বার্থ ছিল কংগ্রেসকে খেপিষে গোঁশিয়ে ডোমিনিথন 

স্টেটাসে সম্মত কবানে। | যেই সেটি হাসিল হলে! অমনি বাণল।, পাঞ্জাব পার্টিশনে 

ইংবেজদেব যে আপত্তি ছিল তাদেব সে আপি দ্ূব হলে।। ন|কী লহল মুসালম 

লীগেব বাধা । সে বাধ| মাউণ্টব্যাটেনই খগুডন কবলেন। ৩ঙখন শাবভবর্ধ সেই পি 

ভাগেব মতে। ছু'ভাগ হলে । ব্যালান্স অশ. পাওয়ার ঠিক আন 7দাখ ল্টিশ পার্লা/ণ্ট 
বাতাবাতি স্বাধীনতা বিল প।শ কবে দিলেন । 

পবাধীন দেশে যাব নাম ডিভাইড আও কুল ন্বধীন “দখদ্বয়ে তাবই নাম বা।-াল্দ 

অভ পাওয়াব । দুই দেশ ভোমিনিয়ন না হযে এক দেশ “ডামিনিয়ন ঠপোকস্ক এ মাও 

বঙ্ঞায় বাখা কঠিন হতো । জবাহবলাল দীর্ঘকাল চেষ্টা কবেছিলেন (ডার্মনিষন স্টেট! 
ঠেকাতে । দু থাকলেন ন! এইজন্যে ঘে সেই গোপনীয পবিকল্পন1 অন্ঠসাবে অবিভন্তু 
পাঞ্চাব বিচ্ছিন্ন হয়ে ষাবাব আশঙ্কা ছিল । 

বাংল যাতে অবিভক্ত থাকে তাব জন্ে মহাত্মাৰ বিশেষ মাথাব্যথা ছিল । কিন্ত উল্টে। 

বুঝলি বাম। আমাদেব এক সাবজজ আমাকে ন্ধান, “মাচ্ছা, বাংলাব সেই সব নিগ্পবী 
ছেলেরা। গেল কোথায়? গান্ধীকে কেন কেউ গুঁকি কনে ন। 1” আমি তো হতবান । 

অতি শাস্তশিষ্ট নিবীহ মান্তষটিব হঠাৎ এমন মতিভ্রম প্রত্যাশ। কবিনি। তিনি বিষম 
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উচ্ছেগের শর বঙ্গেন, “বাংল! 'ভাগ ন হলে বাঁডালী বাঁচবে কী করে?” অর্থাৎ মুসলিম 
লীগ তে অবাধে সাবাড করবে। 

ডাইরেক্ট আকশন শুরু করে মুসলিম লীগ যে হিংস! প্রতিহিংসার পরস্পর পয়দ। 
করেছিল তার থেকে পরিজ্রাণের উপায় হতে পারত মহাত্মার অহিংস । কিন্কু সেই 

সঙ্কটকালে তেমন কোনো নির্ভরযোগা উপায় হাতের কাছে ছিল না বলে বাঙালী হিন্দু 
বাংল] ভাগকেই ঠাওরায় নিরুপায়ের উপায়। সেমুহূর্তে হিংসাবার্দীর এগিয়ে এনে 
অভয় দিতে পারতেন | কিন্ত সেদিন তাদের হিংসাও ছিল নিষ্ষিয়। আমাদের পরম 

মৌভ।গা থে তারা ভ্রাতৃরক্ত পাত করেন নি। | 

দোসর1 জুন রাত বারোটার একটু আগে দিল্লীর বড়লাটভবনে ডেনমার্কের যুবরাজকে 
বাদ দিয়ে হ]মলেট নাটকেব অভিনয় সার! হয়। ভারত ভাগ্যবিধাতার এমনি নিষ্ঠুর 
পরিহাস যে সংগ্রামের আটাশ বছ্ছর ধিনি সকলের পুরোভাগে সন্ধির দিন তিনিই 
সবার পিছে । মাউ্টব্যাটেনেব শঙ্কা ছিল যে গাদ্ধী সেদিন ইচ্ছা করলে পাকা ঘু'টি 
কাচিয়ে দিতে পাবতেন। ভিনি তো পার্টিশনে সায় দেননি । 

পাক। ঘু'টি কাচিয়ে দেওয়া শক্ত ছিল না। ছোট্ট একটি “না” বলাই যথেষ্ট । 
কষ্ট কবে অনশনও করতে হতে! না । কিন্ত কাচিয়ে দিলে তাকে শূন্যতার সঙ্গে পাকা 
করতে হুতো। ইংরেক্শৃন্কতার সঙ্গে । একটা কুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ষে 
সশস্স ফোস তার সঙ্গে মাচ করবার জগ্ঘে তিনি স্ষ্টি করেছিলেন মাস সিভিল ভিস- 
পুবিডিয়েন্স নামক নিরস্ত্র ফোর্স। যাঁকে তিনি বলতেন ম্যাচিং ফোর্স। কিন্ত ইংরেজ 
যদি উত্তরাধিকারী স্থির করে দিয়ে নাষায় তা হলে যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ বেধে 

উঠবে তার সঙ্গে ম্যাচ করবার মতো। নির্থ্ ফোর্স কই তার তুণীরে? 

উত্তরাধিকারের যুদ্ধের উত্তর গণসত্যাগ্রহ নয়। তিনি বোধহয় কল্পন1 করেছিলেন 
ষে মুসলিম লীগকে মসনদে বসিয়ে দিলে সে কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধি করবে । নয়তো 

লীগ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একদিন গণসত্যাগ্রহ কর] যাবে । কিন্ধ তার সাঙ্গো- 

পজর| কেউ বিশ্বাস করতেন ন1 যে মসনদে বসলে লীগের স্বভাব শোধরাবে। 

গুণ্ডাবাজের বিরুছে, লঙ্কা গ্রহ করে কি সত্যি কোমো। ফল হতো? হলে সে ফল. 

নোয়াখালীতেই প্রতাক্ষ কর। ফেত। 

যে অহিংসার সঙ্গে দেশের লোক এতদিন পরিচিত ছিল সে ছিল কারাবরণের শৌরধ 
« সংসাহুস। কিন্কু গৃহযুদ্ধের দিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীকে রক্ষা করার জন্যে ষে 
অহিংসার প্রয়োজন হতো সে অহিংদা হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর মরণ বরণ । অথচ 
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মরপব্রতী সত্যাগ্রহীর সংখ্যা সেদিন হাজার হাজার তো নয়ই, শত শতও নয়। এমম' 
কি দশ-বিশটিও নয় । ষে দু-চারজনকে পাওয়া! গে্গ তার! ধরিত্রীর লবণ । কিন্তু সেট 

ক'জনকে নিয়ে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়। যায় না। 
তা ছাড়া গান্ধীজী ছিলেন মুক্তার জন্রী। স্বাধীনতার মুক্তাটি সাচ্চ। না ৫য় 

ঝুট! হলে নিশ্চয়ই তিনি বাধ! দিতেন । মুক্তাটি ষে ঝুটা নয় সাচ্চা এবিষয়ে তিনি 
আশ্বস্ত হয়েছিলেন | তারতবর্ধ এক ন হয়ে ছুই হলে! বলে তিনি সাচ্চা স্বাধীনতাকে 

ঝুট! বলে প্রত্যাখ্যান করতেন না । তবে অস্তর থেকে মেনে নেওয়া তীত্র পক্ষে 
অসম্ভব । ভালোবাসার জিনিসকে ভেঙে ছু'খানা কর। কি সম্থ হয়? বিশেষ কপুব 

বাংলাকে ? 
আসলে স্বাধীনতা ও পার্টশন ছিল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একপিঠকে পাবি 

কবলে অন্যপিঠকেও খারিজ কর! হয় । কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটাও তব পক্ষে 

অসম্ভব । 

॥ তিন ॥ 

মালিকান্দায় যেবার তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলুম সেবার সেই ১৯৪ সালেব 

গোড়ায় আমার মনে হয়েছিল যে এই নিরস্ব মাগ্ষটির শক্তির রিজার্ড মপরিমেয় | 
অনাগত দিনের সংগ্রামের জন্তে তিনি সেই রসদ মজুদ রেখেছেন । 

বিয়াজিশ সালের বলপরীক্ষায় তার রিজার্ভ কি নিঃশেষিত হলো? না, তা নয়। 

তির নরীকরণের অফুরস্ত ক্ষমতা ছিল তার অস্তরে । পুনঃ পুনঃ ভরে উঠত ভাণ্ডার । 
ল্লিশ মালের শেষে আবার যখন তার সঙ্গে দেখা! তখন আবার তিনি যেমনকে 
“| শ্রাস্ত ক্লান্ত ভগ্োৎসাহ সৈনিকের মতো চেহারা নয় ঠার। প্রয়োঙ্গন হলে 

*ব্ রণে ঝাপ দিতে পারতেন । 

৯ আরেকবার আর এলই না সংগ্রামের জনে অফুরস্ত শক্তির রিজ্কাত 

মহাত্মা । কিন্ক কোথায় সেই সংগ্রাম ? না, মুললিম লীগের সঙ্গে 
জজ নাম গান্ধীয় সংগ্রাম নয় জাতীয় সংগ্রাফও নয। তেমন 
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কেনো সংন্াসের' দার্সিি লিতেন' নাতিনি 1 ' তীর ইম্ধাতের সমষক্ষ মুসলিম লীগ: 
নয়, ব্রিটিশ সরকার । সার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বীণ! নন/-সঘাটের প্রতিনিধি । "৮ 

সার অনিঃশেষিত সংগ্রামী শক্তি তৃণভরা বাণের মতে। 'তুণেই রয্নে গেল ''ার' 
সঙ্গে লড়ছে কে যে তিনি লড়বেন, ? অভিনয়ের মাগ্ধখানে সহসা যবনিকাগতন | 

নায়ক প্রভীক্ষ। করছেন রঙ্গমঞ্চে প্রতিনায়কের, কিন্ধ প্রতিনায়ক নাজঘর থেকে: বাড়ি 
চলে যাবার জন্যে পা বাঁড়িয়েছেন। নেপথ্যে নায়কের দলবলের সঙ্গে প্রতিনাগ্কের 

সন্ধি হয়ে গেছে । প্রতিনায়কও রণক্লাস্ত, নাম্সকের দলবলও তাই । 

মামা্ধের জীবনে সেটা ছিল 'একট। সত্যের মৃহূর্ত।' মোমেন্ট অফ ট্থ। ইংরেজের 
স্গে আর নয়, মুসলীম লিগের সঙ্গেই সংগ্রাম আবশ্যক । অথচ গান্ধী তাতে নেতৃত্ব করেন 

না, ঝীণ। তার প্রতিনায়ক নন। ইতিহাসে তার ভূমিক। ইংরেজ রাজের প্রতিদবীর্ূপে। 
'আর কোনো ভূমিকায় তাকে মানায় না। *ত1 ছাড়া লীগের সঙ্গে লড়তে হলে হাজার 

হাজ।র মরণব্রত সত্াগ্রহী চাই । কোথায় পাবেন তার্দের? কারাবরণকারীদের নিয়ে 
ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম চলত । লীগের সঙ্গে নয়। গান্ধীজী সেই সত্যের মুহুতে অনিচ্ছুক 
ব। অক্ষম | ইচ্ছুক ধার ছিলেন তীর। হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন, 
কিছ্জ পারতেন কি দেশকে অখণ্ড রাখতে, প্রর্দেশকে অবিভক্ত রাখতে ! না, সে শক্তি 

তাদের ছিল না। সেইজন্যে তার। সন্ধিতে রাজী হলেন। 

গান্ধীজীর বিজার্ত শক্তি সংগ্রামের আরেকবার উপলক্ষ ন| পেয়ে বিডদ্বিত হয় । তাঁর 

€মাবমতে না| হয়ে আরে। আগে আরো! অনেক আগে- ভূমিষ্ঠ হয় স্বাধীনতা। 
শ্বামদেশীয় যমজ | 

একবার যদি ধরে নিই ষে ইংরেজের সঙ্গে আর নয়, লীগের সঙ্গেই সংগ্রামের 
প্রয়োজন ছিল তা! হলে গান্ধীজীর তাতে কোনো ভূমিকা ছিল না, থাকতে পারত 
না। ধাদের ভূমিকা তারা মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় দেখ ভাগাভাগি ও শ্রদেশ 

ভাগাভাগি করে নিলেন। আত্মিরও একভাগ তাদের হাতে এল। দরকার ছলে 
সৈম্যচালন। ধরবেন । 

স্বাধীনতার সার কথ। বদি হয় রাস্িক ক্ষমতা! লাত'তথা৷ সংবিধান প্রপয়নের'অ 
অধিকার তবে স্বাধীনতার কোথাও কিছু কম পড়ল না। টিটি 
ভারতবর্ষের এক্য। পাঞ্জাবের এক্য। বাংলার এঁক্যা। - 

আমরা “এক নেশন রইলুম' না। আঁধাদের ' ইতিহাস একধারাঁক ” 
আমাদের মম ভেঙে: গেজ। . হযয় ভে. গেল ।, আঙ্গাদের. মধ্যে ৮ 
পাকিস্তানের কি শিগা আর ভারতের মৃসজমান--.তাছের কাছে ম্যাট 

১$ 



হলে।। তার চেগ্নেও মারাস্মক কখা ভবিষ্যতে যদি ভারত পাবিজ্থান যুদ্ধরত হয় তারা হবে 
সন্দেহভাজন 'বিভীরণ। গৃহযুদ্ধের মূল কারণ তো! থেকেই গেল । হিন্দু মুসলমানের বিরৌধ । 

এ বিরোধকে মীমাংলায় পরিণত করা ইংরেজ থাকতে সম্ভব ছিল না। ইংরেজ 
ফেতেই কি সন্ভধ হলে1? যারা মুসলিম রাজকে বা হিন্দু রাজকে যমের মতে] ভয় করত 
তার ঘরবাড়ি ক্ষেত-খামার ফেলে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক মারল ও মরল। এমন 

হিংসার নজির আমাদের ইতিহাসে মেলে না। মিললে সেই মহাভারতের যুদ্ধে মেলে। 

তিন সপ্তাহে পাঞ্লাবের মৃত্যুসংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশী। আর উৎ্পাটিতের সংখ্যা! তে! 
এক কোটির কাছাকাছি যায়। 

, পাঞ্জাবে ষে এরকম হতে পারে তার আতা আমি মেদ্িনীপুরে বসে ১৯৪৭ সালে 

পাই। আমার এক পাঞ্জাবী মুসলিম সহকর্ম ছুটির থেকে ফিরে গল্প করেন যে পাঞ্জাবে 
একটুকরে। লোহ। কিনতে পাওয়। যায় না। লোকে সংগ্রহ করছে লড়াইয়ের জন্য।. 
তাদের ধারণ! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজের হার হবে । ইংরেজ অপসরণ করবে। তখন 
পাঞ্লাব কার হবে? শিখদের মতে শিখদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তো ইংরেজরা 
ছিনিয়ে নিয্নেছিল, যার ধন সেই পাবে। তেমনি, মুসলমানদের মতে মুসলমানদের, 
কারণ তাদের হাত থেকেই তো শিখর1 কেড়ে নিয়েছিল, যার ধন সেই পাবে । তেমনি 
কিন্দুদের ধারণ] হিন্দুদের, কারণ তাদের হাত থেকেই তে মুসলমানরা! অপহরণ করেছিল, 

যাঁর ধন সেই পাবে। 

পা্ধাব ছেডে আর কোথা লড়তে ষেতে কেউ রাদ্রি ছিল না বলে রিক্র.টিং বন্ধ, 
হবার জোগাড । শেষে একটা কৌশলের আশ্রম নিতে হয়। শিখদের বলতে হয়, 

মুসলমানর! কেমন সেয়ানা। যুদ্ধে নাম লিখিয়ে ওর| তালিমও পাবে, হাতিয়ারও 

পাবে। তারপর তোমাদের পিটিয়ে পাঞ্জাব দখল করবে। তেমনি মুসলম্ণনদের বলতে 

হয়, দেখছ তো শিখর কেমন চালাক । যুদ্ধে নাম লেখাচ্ছে তালিমের জন্যে, হাতিয়াম়ের 

জন্যে। সময় এলে তোমাদের হটিয়ে পাঞ্জাব ভোগ করবে। তেমনি হিন্দুদের বলতে হয় 
_'যাক গে! সাম্রাজ্যবাদের যা চিরকেলে পলিলি। সবাই জানে, সবাই বোঝে, অথচ 
সবাই ভোলে ৷ বিস্তর শিখ, বিস্তর মুসলমান, বিস্তর হিন্দ যুদ্ধে যায়। . ফিরে এসে গৃহ. 

যুদ্দের জন্যে উদ্যত থাকে ।: পাঞ্জাবের অনর্থ যে ত্যঙ্কর হবে এটা আমার কাছে অজানা 

ছিল ন?"! | 
শান্ধীঙ্জী: একবার বলেছিলেন যে ইংরেজরা চলে গেলে বড়জোর পনেরো দিনের 

অরাজকতা হধে। তা পড়ে আমি লিখছিলুম যে কুকুক্ষেত্রের .ফুদ্ধে আঠারো! দিনে, 
'আঠীকৌ অক্ষৌহিনী সৈন্য ধংস হয়েছিল । সেটাও গিয়ে ভাইয়ে লডাই'। 



বিয্াজ্িশ সালের সেই প্রবন্ধে আমি আরো লিখেছিলাম, “এতকাল আয়া বলাবলি 
করেছি তৃতীয় পক্ষই এর 'থেকে লাভবান হয়েছে ও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, এর মানে 
এমন নয় যে তৃতীয় পক্ষ চলে গেলেই আমর! ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করব । বরং 

তৃতীয় পক্ষের প্রস্থানের পরেই এ সমস্ত! চরমে উঠবে, এন্ূপ আশঙ্কা করবার কারণ খদি 
না থাকে তা হলেও আশঙ্কা! আছে। 'আশঙ্কাকে এককথায় উডিয়ে দেওয়া 
যায় না।” 

সেই আশঙ্ক। অবশেষে বাস্তবে পরিণত হলে? । পার্টিশনের জন্তে হলো এটা যেন 

সত্য তেমনি এটাও সত্য--আরে। বড় সত্য-_ষে ব্রিটিশ শক্তির অপসরণের জন্কে হলে! । 

এক শক্তি নিষ্রিয় হয়েছে, তার জায়গায় অপর শক্তি সক্রিয় হয়নি, সেই যে গোঁধূলিবেল! 
বা সন্ধিক্ষণ সেট! অরাজকতার অবাধ অবসর | সেসময় মহাত্মা! যদি কলকাতায় ন। 

থেকে পাঞ্জাবে থাকতেন ত। হলে তার নৈতিক প্রভাব হয়তে। বা কার্জ দিত। যেমন 

দিল কলকাতায় । 

কিন্ত নৈতিক প্রভাবেরও একট! প্রচ্ছন্ন শর্ত ছিল। কলকাতার গবর্নষেণ্ট 

আন্তরিকতার সঙ্গে তার কাজে সহযোগিত। না করে বাধাবিক্ন ঘটালে কল অন্তরূপ হতে । 

তেমনি স্থহরাবদর্গ সাহেবের সাহায্যেরও দরকার ছিল গান্ধীজীর। লাহোরের গবর্নমেন্ট 

তো! তাকে অবাঞ্ছিত বলে অনাদর করতই, রাজনৈতিক নেতারাও যে স্বাগত জানাভেন 
তানয়। আর লাহোরই হলে! পাঞ্জাবের প্রাণকেন্্র। কলকাতার মতো লাহোবে 
গিয়ে পার্টিশনের পূর্বাহ্ন হতে প্রভাব বিস্তার করা অত্যাবশ্যক ছিল। মহাপুরুষের নৈতিক 
প্রভাবের শৃন্ততাও শাসনতান্ত্িক শূন্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অরাজকতাকে দুর্বার করেছিল । 

কলকাত। যেমন বাংলার প্রাণকেন্দ্র, লাহোর যেমন পাঞ্জাবের, দিল্লী তেষনি 
ভারতবর্ষের । হঠাৎ দিদ্ী থেকে ডাক আসে । যে মাস্থষটির পূব মুখে নোয়াখালী রওন। 
হবার কথ] তাকে পশ্চিম মূখে দি্ী ছুটতে হয়। দেখানে গিয়ে দেখেন সে এক বিচিত্র 

অরাজকতা । পুলিশ আছে, মিলিটারি আছে, আদালত আছে, জেল আছে, মাথার 

উপরে নিজেদের সরকার আছে । রাষ্ত্রিক ক্ষমতার কোথাও এতটুকু অকুলান নেই । লে 

ক্ষমতার শরিক দেই | অপোজিশন দেই । তা সত্বেও সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধন প্রাণ 

মামসম্মান ধর্মস্থান কিছুই নিরাপদ নয়, কোনে কিছুরই মূল্য নেই। তারা গান্ধীত্ৰীর 

মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, আবার এক মিরাক্রের প্রত্যাশায় । কলকাতার মতো । 
কিন্তু কলকাতার সঙ্গে দিল্লীর তুলনাই হয় না। কলকাতা ছিল ইংরেজঘের 

রাজধানী, তার আগে আর কারে। নয় । দির্পী ছিল তার আগে মুখছের রাজধানী, 

তুর্ধদের রাজধানী । আরে! আঁগে রাজপুতদের রাজধানী, মহাভারত সভ্য 'হলে 
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কুরুপানুবের রাজধানী । এখন তার উপর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পতাকা উড়লেও 

ভিতরে ভিতরে ইতিহাসের বিলুপ্ত অধ্যায়গুলির হিসাবনিকাশ চলছিল । হিন্দুরা ভাবছিল 
কতকলি পরে ষবনের হাতে পরাভবের অবসান হলো৷। সাতশো৷ বছর যেন একটা 
দুহ্প্ন । মারাঠারা ভাবছিল কতকাল পরে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পরাভবের অপমান 
গেল। ছু'শো! বছর যেন একট ছুগ্রহ। মরাঠারাও তো৷ এককালে দিল্লীর হর্তাকর্ত 
ছিল। মুঘল রাজত্ব যদি পাকিস্তানে ফিরে এসে থাকে মরাঠ। আধিপত্য তেমনি 
হিন্দুস্থানে ও তার রাজধানীতে ফিরে আসতে কতক্ষণ ! 

আমার এক মন্ত্রী বন্ধু দিল্লী ঘুরে এসে ছুঃখ করে বলেন, কংগ্রেস তে নামেই ক্ষমতার 
আসনে, আসল ক্ষমতা৷ এখন মহারাষ্ট্রীয়দের কী একটা! সঙ্ঘের কবলে। সেদিন ওকথ। 
আমার বিশ্বাস হয়নি, কিন্ত একটু একটু করে প্রত্যয় হয় যে দেশের একভাগ মুঘলদের 

দিলে আরেকভাগ মরাঠ। ও শিখদের দিতে হয়। গোলমাল করছিল 'ওরাই। কেউ 

শরণার্থ হয়ে, কেউ প্রতিশোধপ্রার্থী হয়ে । ওদের সঙ্গে জুটেছিল সাম্প্রদায়িকতাবাদী 
বিভিন্ন সংস্থা | এমন কি কংগ্রেসেরও একট অংশ । হা, ক্যাবিনেটেরও কোনো কোনো 

সভ্য। 

মহাত্মার নীতি ছিল দ্ধর্থহীন ও নিঃশত। সেকুলার স্টেটের নাগরিকমাত্রেরই 

সমান মর্যাদা ও অধিকার । সবাইকে সমাঁন প্লোটেকশন দিতে হবে। দিতে রাষ্ট্র বাধ্য । 
তার জন্মে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। পাকিস্তান যদি সেকুলার স্টেট হতো 
সেও তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করত তা যখন সে নগ্ন তখন 
তার ব্যবহারে তারতম্য ঘটতে পারে, ঘটলে প্রতিকার কর] যেতে পারে, কিস্কু ওখানকার 

র্ব্যবহারের জন্যে এখানকার নিরীহ সংখ্যালঘুদের সাজ। পেতে হবে কেন? একের 

অপরাধে অপরের শাস্তি কি ন্যায় না ধর্ম? | ৰ 
অন্যদ্দিকের বক্তব্য হলো, পাকিস্তান যখন সেকুলার স্টেট নয়, ইসলামিক স্টেট, তখন 

সে তার সংখ্যালঘুদের মঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেই। এর কোনো! প্রতিকার নেই। একদিন 
না| একদিন সবাইকে চলে আসতে হবেই। তা হলে এর এখানে থাকবে কেন? 

এখানকার সংখ্যালঘুরা। লোকবিনিময় ভিন্ন আর কোন পল্থ! নেই । আর লোফ-বিনিময় 

তে1 অমনিতেই হবে ন| | চোখের বদলে চোখ, তের বদলে দাত, ঘরের বদলে ঘর, জমির 
বদলে জমি, গোরুর বদলে গোর, জরুর বদলে জরু এই হচ্ছে পদ্ধতি । এর নাম বদলা । 

অর্থাৎ 'ভারত হবে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্থান। যেমন পাকিস্তান কেবলমাত্র 

মুসলিমদের স্থান । এ সেই পুরাতন তর্ক, শুধু পরিস্থিতিট। নৃতন। কংগ্রেস হবে কেবল 
হিন্দুদের জন্যে । যেমন মুসলিম লীগ কেবল মুললিমদের জন্যে । কীণার এই দাবী 
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কংগ্রেল তখন মেনে নেয়নি, এখন দেখা ঘাচ্ছে কংগ্রেসেরই একভাগ সেই লাইনে চিন্তা 
করছেন। 

ভারতের কংগ্রেষের মতবাদ জয়ী হবে বলেই এর নাম হিন্দস্থান না হয়ে হয়েছে 
ভারত। এরাষ্ট হিন্দুরা না হয়ে হয়েছে সেকুলার স্টেটে। অপরপক্ষে পাকিস্তানে 
লীগের মতবাদ জয়ী হবে বলেই তার নাম পাকিস্তান, সে ইসলামিক প্টেট । কংগ্রেস ও 

লীগ ষে ঘাঁর মতবাদে অটল থাকলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবন দুর্বহ হবে এটা 
সতা, কিন্ত তার জন্যে মহাত্স। নোয়াখালী ফিরে গিয়ে যা হয় করবেন। তীর দিল্লীর 
মিশন সফল হলে তার নোয়াখালীর মিশনও সাফল্যের অভিমুখে যাবে। কিন্তু দিল্লীর 
মিশন যদি বার্থ হয় তবে তে! নোয়াখালীর হাল ছেড়ে দ্বিতেই হয়। 

মহাত্বার অপ্রতিশোঁধ নীতির কদর্থ করা হলে৷ মুসলিমপ্রীতি। ওদের অমন করে 
তোধণ করা ছুর্বলত1। তার চেয়ে ওদের উপর শোধ নাও। হিংসার বদলে হিংসা | 
পাকিস্তান একমাত্র হিংসার ভাষাই বোঝে । কিন্তু ওরা যে ভারতীয় ন!গরিক, যেমন 
কংগ্রেসী মুসলমান। কে শোনে কার যুক্তি! সব মুসলমানই পাকিস্তানী, সব 
মুসলমানই পঞ্চমবাহিনী । 

ভারতের অন্যায় দিয়ে পাকিস্তানের অন্যায়ের প্রতিকার হবে, মহাত্মা এট মেনে 

নিতে পারেন না। তার জীবনের সমস্ত শিক্ষাই লোকে তুলতে বসেছে, এমন কি তার 
প্রিয় সহকম্শদের কেউ কেউ । রাষ্ট্র হাতে পেয়ে তার] রক্ষক হবেন না, ভক্ষক হবেন । 

প্রাইভেট ভায়োলেন্সকে প্রশ্রয় দেবেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেও বিসর্জন দিয়ে 
তার আমনে বসাবেন হিন্দু. সাম্প্রদায়িকতাবাদকে । গান্ধীজী তা হলে কিসের জন্তে 
ধাচলেন? কিসের জন্যে বীচবেন? অনশন-মৃত্যুই শ্রেষ। 

কলকাতা থেকে মুশিদাবাদ বদলী হয়ে গিয়ে শুনি অনশন ভঙ্গ হয়েছে । কিন্ত দিন 

দুই যেতে না যেতেই প্রার্থনাসভায় বৌমা । প্রহলাদ্দের মতো তীর পরীক্ষা চলেছে। 
অনশনে মরণের হাত থেকে বাচলেন তো বোমার মুখে পড়লেন ।"' বোমায় মরণের হাত 

থেকে বাঁচলেন তো--আমি নিশ্চিত ছিলুম ষে প্রহলাদের মতে। গাঙ্ধীজীও বাচবেন। 

একদিন টেনিস খেলে ফিরছি, বাড়িতে ঢুকতে যাবো, এমন সময় দেখি আমার জন্তে 

অপেক্ষা করছেন স্থানীয় কংগ্রেস প্রধান। হুধান, “আপনি কি কিছু শুনেছেন ? 

রেডিওতে নাকি বলেছে-_” 
“কী বলেছে ?” আমিও তারই মতো। অধীর । 

'মহাত্মাকে নাকি গুলি করেছে । মহাত্মা নাকি--” তিনি আবেগের সঙ্গে বলেন। 
"আসস্ভব 1” আমি তীর দু'হাত চেপে ধরে বলি, “এ হতেই পাবে না 1” 
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ভিতরে ঢুকতেই শুনি রেডিওতে জবাহরলালের বিলাপ । আলে! নিবে গেছে। 

হা! ভগবান! | 
দেখতে দেখতে সরকার থেকে রেডিওগ্রাম এসে হাজির । ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

কিন্ত আততায়ীর নাম নেই। তার পরিচয় সে একজন ভাউনকাট্টি, হিন্দু। ভাউনকাটটি, 

বলতে তো বাংলাদেশও বোঝায় । বাঙালী নয় তে1? সার রাত ছটফট করি। 

অমন কাজ করতে পারে কে? কার এত হিংসা? মরাঠা বনাম প্রচ্ছন্ন মুঘল, ব্রাহ্মণ 
বনাম অব্রাক্মণ গুরু, হিন্দু বনাম শ্্েচ্ছদের বন্ধু, সনাতনী বনাম অস্ত্যজদের সখা, হিংসা 

কনাম অহিংসার উদ্গাঁতা, এমনি করে ভাবতে ভাবতে যে নির্ণয়ে উপনীত হই তা পরের 

'দিনকার খবরের সঙ্গে মিলে যায় । 
এতদ্দিন যেটা! করা৷ উচিত ছিল, করা হয়নি, এখন ঘোড়া চুরি যাবার পর 

আন্তাবলের দরজায় তাল! পড়ে । সাইফার মেসেজের পর লসাইফার মেসেজ। অমূক 

প্রতিষ্ঠান বেমাইনী ঘোষিত হলো । অমুক আইন অনুসারে আযাকশন নাও। তখন 

আমি জেলশাসক। ধরপাকড় করে জেলে পাঠাই ৷ কিন্তু রাজ্যিশ্তদ্ধকে জেলে পুরলেও 

মহাত্মাকে তো৷ ফিরে পাবার নয়। 

পরে শুনি সে রাত্রে নাকি বহরমপুর শহরের অনেকগুলি বাড়িতে মিষ্টান্ন বিতরণ 

হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, মফঃস্বলেও। খবরট1 রটবার সঙ্গে সঙ্গেই । একের কাছে 
ঘ1 পরম শোক[বহ অপরের কাছে তাই পরম স্থখকর। হিন্দুর শক্র নিপাত হয়েছে । 

হিন্দু এখন নিষ্ণ্টক | 

মীস্ুর ক্র,শিফিকণন দ্বিতীয়বার অভিনীত হলো । আমাদের জীবনে দেখতে হলে। 
মে সকরুণ অথচ গৌরবময় দৃশ্য । আমার পক্ষে জালাময়। আমি নিক্ষল রোষে 

জলেছি। আমার মতে এ ঘটন অনিবার্ধ ছিল না৷ ইচ্ছা থাকলে উপাঁয় থাকে । 
ইচ্ছাটাই বিভক্ত । 

তিরিশে জানুয়ারির ঘটনার পরিপূরক হলো পরের দিনের ঘটন1। করাচী বন্দর 

থেকে জাহাজে উঠল শেষ ব্রিটিশ সৈনিক । দু'শো| বছর বাদে রাহুমুক্ত হলে! দেশ। 

মমে হলো প্রথম সত্যাগ্রহথীর অপসারণ ও শেষ বিদেশী সৈনিকের অপসরণ একই মুদ্রার 

এপিঠ গুপিঠ। গান্ধীজী জন্মেছিলেন ঘে কাজটা করতে নেটিও ফুরোল, তার আঘুও 

ফুরোল। 

সি 



॥ চার ॥ 

গান্ধীজী তখনে। জীবিত । স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে একবার দার্জিলিং থেকে 

ফিরছি । শিলিগুডিতে আমার কামরায় সহযাত্রী হন এক ইংরেজ মিলিটারি অফিপাব। 
ট্রেন ছাডার আগের মুহূর্ত পর্যস্ত তিনি প্ল্যাটফর্মের এক নির্জন প্রান্তে দাভিয়ে গল্প 
করছিলেন অপর একজন সাহেবের সন্গে। ঘিনি তাকে তুলে দিতে এসেছিলেন । 
শেষের দিকে তার! পাগলের মতো! জড়া্জডি করেন। 

লাফ দিয়ে চলস্ত ট্রেনে উঠে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ জুভে দেন। বলেন, 
“আমাদের দু'জনের খ)বহার দেখে আপনি হয়তে। হকচকিয়ে গেছেন । ও হচ্ছে আমাব 

দাদা। ওর সঙ্গে বিশ বছর বার্দে আজকেই প্রথম দেখা । শেষ দেখাও বলতে পাবি। 

আমি ব্রিটিশ আগ্নির সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি | দাদ! চা বাগানের মালিক। সে 

থেকে যাচ্ছে।” 

এরপরে তিনি য। বলেন তা আমার মনে খোদাই হয়ে আছে। 

“দাদার সঙ্গে তর্ক করেই সখয় কেটে গেল। দাদ] বুঝতে পারছে ন। কেন আমব। 
এই সোনার দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি । কে আমাদের ঘেতে বাধ্য করছে । আমি ওকে 

বোঝাই, দাদা, মাইট ইজ রাইট । মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট । আমাদেব সে মাহী 
কি আর আছে! কেমন করে থাকি !” 

কথাটা ঠিক। ইংরেজদের মাইট ছিল, আর সেই মাইটের ধাবক ছিলেন সেই 
মিলিটারি অফিসার । মাইট কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে, সে দাপট আক 
নেই, তাই ও'র! মানে মানে বিদায় নিচ্ছেন। 

তেমনি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহীরা বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট | রাইট ই 

অলওয়েজ মাইট। মিলিটারি অফিসারেব কথাটাব ঠিক উল্টোটি। তার ধীসিসেব 
আাটিথীস্লি। 

রাইট বাঁড়তে বাডতে যেখানে পৌছেছে সেখান থেকে হাত বাডালেই সিদ্ধি । কিন্তু 
এমন সব ঘটনা ঘটে গেল ঘার ফলে যোল আন। সিদ্ধিলাত আর হলোই না। তবু বোঝ! 
গেল, রাইট ইজ মাইট। রাইট ইঞ্জ অলওয়েজ মাইট | 
গান্ধীজীর বাণী সেই মিলিটারি অফিসারের বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত । জোর যার ন্যায় 

তার নয়। ম্যায় যার জোর তার। 

গায়ের জোর বনাম ম্তায়ের জোর এই ছই জোরের সংঘাত ত্রিশ বছর ধরে চলে । 
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ওটি একটি এপিক সংগ্রাম । ও গিয়ে একদিন এপিক লেখা হবে। কিস্তু যেভাবে সে 

সংগ্রাম সারা হলে! তাকে গ্লোরিয়াস এগ্ডিং বল! শক্ত । মহাত্মার নিজের কথায় ওটা 
একটা গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইনগ্নোরিয়াস এপ্ডিং। 

অথচ এমনই নিয়তির বিধান যে পনেরোই অগাস্ট তাকে যার থেকে বঞ্চিত করল 
তিরিশে জানুয়ারি তাই তাঁকে দিল। গ্লোরিয়াস এগ্ডিং। গৌরবময় পরিসমাপ্টি। 

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের এপিক চরিত্র তাকে একদিন এপিকের বিষয়বস্ত 

করবে। তাকে নিয়ে এপিক উপন্যাস, এপিক নাটক, এপিক কাব্য রচিত হবে। আর 

তার মহানায়ক হবেন গান্ধীজী। আধুনিক মহাভারতের আধুনিক যুধিষ্ঠির তথা কৃষ্ণ । 
গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছিল। তখন কিন্ত 

খেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রই শেষ কথা৷ নয়, তারপরে আছে যুধিপ্িরের মহাপ্রস্থান ও 
শ্রীকষ্েের শোচনীয় দ্েহাবসান। নতুন মহাভারতও সেই পুরাতন ট্র্যাজেডীর রূপান্তর | 
মন আমার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে এপিকের প্রয়োজনেই গান্ধীজীকে অপত্যত 
হতে হবে। ব্রিটিশ অপসরণ ও গান্ধী অপসারণ যেন একই সুত্রে গাথ! । যেন মঞ্চ 

থেকে নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয়েরই নিষ্ষমণ একই কালে । যেন একজনের প্রস্থানের 

পর আরেকজনের উপস্থিতি অর্থহীন । 
গান্ধী বিয়োগের পর একদিন বহরমপুরের বিশিষ্ট নাগরিক রমণীমোহুন সেন মহাশয়ের 

সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রমণীবাবুর মুখে শুনি যে গাদ্ধীজী একবার তাদের বাড়িতে অতিথি 
হয়েছিলেন । বাডির একটি নবজাত শিশুকে দেখে আশীর্বাদ করেন! বলেন, দীর্ঘজীবী 
হ৪ | দীর্ঘজীবী হও । 

তখন রমণীবাবু বলেন, মহাত্মাজী, আপনিও দীর্ঘজীবী হোন। গান্ধীজী তা শুনে 
গণ্ীর প্রতীতির সঙ্গে বলে ওঠেন-_ 
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তাই হলো । যেই তার প্রয়োজন ফুরোল অমনি তার পরমায়ু ফুরোল। প্রয়োজনটা 
আমাদের দিক থেকে নয়, তাঁর দিক থেকে । আমরা তো! তাকে কোনোদিনই 
নিশ্য়োজন মনে করতুম না। এই ছুর্ভাগ! দেশের প্রয়োজনের তালিকাটি তো৷ ছোট 
নয়.। কিন্তু ভার দিক থেকে তেমন কেনো! প্রয়েজন ছিল না। ইতিহাসের দিক 
থেকেও । ব্রিটিশ সৈনিক না থাকলে প্রথম সত্যাগ্রহী লড়বেন কারি সঙ্গে? ব্রিটি 
রাজের সঙ্গেই অধর্নগ্ন ফকিরের দ্বন্ব। একের অন্তধ্ধান অপরকে অনাবশ্তক 

করে । 
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তিনি অন্তরে অস্তরে বুঝতে পেরেছিলেন যে আর তাঁকে কেউ চাঁয় না। কেউ” 
মানে “কেউ কেউ? । তিনি তাদের পথের কাটা । 

মর্তযলোকে মানুষের মুখে ষে শেষ কথ। শুনে যান সেকথ! নাকি কৃতকটা এইরকম 
--তোমার অহিংস! দিয়ে কাজ হবে না । তোমার দিন গেছে। 

ই, এইটেই ছিল মূল প্রশ্ন ঘা নিয়ে তার আপনার লোকেদের সঙ্গে তার ছন্ব। তার 
মতে এমন কোনে সমস্যা নেই যার অহিংস সমাধান নেই । খু'জলেই মেলে । যদ 
করে সন্ধান করো। মিলবেই মিলবে । 

তাদের মতে অহিংসা কেবল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে । সে উদ্দেশ্য যখন 
আর নেই সে উপায়ও তখন অকেজো । আর তাঁরা হলেন রাজনীতির লোক । 

সাধুসন্ত নন যে সবকিছু ফেলে অহিংসাব্রত নেবেন ও তামাম সমস্যার অহিংস সমাধান 
হাতড়ে বেড়াবেন। তাই যদি হয় তো সৈন্যসামস্ত আছে কী করতে ! ক্ষমতার 

হস্তাস্তর কিসের জন্যে ? 
সত্যাগ্রহ ধে কোথায় এক নিমেষে হাওয়। হয়ে গেল সেটাও একটা কম ত্রিশ 

বছর ষ1 মঞ্চ জুড়ে ছিল তা! কি সত্য না মায়া? গান্ধীজী নিজেই নলতে আরম্ভ করেন 

ঘে তিনি এতদিন একটা মায়! নিয়ে পথ চলেছিলেন । এখন সে মায়! তার নেই । 

তিনি মোহমূক্ত | 
একথাও বলেন যে, এতদিন তিনি যাকে অহিংস1 বলে ভ্রম করেছিলেন সেট। হচ্ছে 

নিষ্রিয় গ্রতিরোধ | ছুর্বলের অস্ত্র । দুর্বল ষখন বলবান হয়ে ওঠে, অন্য হাতিয়ার হানে 

পায় তখন হিংসায় ফেটে পড়ে । 

আমার মন গান্ধীজীর এই খেদোক্তিতে সায় দেয়নি । ত্রিশ বছর ধরে কত বডো 

একটা শক্তি কত বড়ো! একট! দ্বেশকে ইঞ্জিনের মতে। চালিয়ে নিয়ে গেল, কৃতদূর 
চালিয়ে নিয়ে গেল। তার সমস্তটাই কি দুর্বলের নিক্ষিয় প্রতিরোধ ? 

গান্ধীজী অতি সাধারণ মানুষের কাছে অতি অসাধারণ তপোবল প্রত্যাশা 

করেছিলেন । তাই হতাশ হয়েছিলেন । কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে যে সমবেত- 
ভাবে যা তারা করেছে তা! সত্যি অসাধারণ । সমবেত যদ্দি থাকত তা হলে আরে! 
অসাধারণ কীতি রাখত । কিন্তু শেষের দিকে তারা ছুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল আর 
পরস্পরকে মর্মস্তিক আঘাত করে পর হয়ে গেল। এট। যেন ক্লাইমাক্সের পর 

ব্যারিকাইমাক্স। 

ট্্যাঙ্ছেডী সন্দেহ নেই। কিন্তু অহিংস তা বলে নিঙ্রিম় প্রতিরোধের ছদ্মবেশ হয়ে 
হায় না। সত্যাগ্রহ তা বলে মায়া হয়ে যায় না। মহাত্মার জীবনের কাজ অকারণ 
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হয়ে যায় না । বিচার করলে দেখ! যাবে যে ভারতের লোকশক্তির উচ্চতা বেড়ে গেছে 
আর [সটা গান্ধীজীর নেতৃত্বের কল্যাণে । সাম্প্রদায়িক হানাহানির নীচতায় সে উচ্চতার 

হানি হয়েছে তাঠিক। আমাদের মাথা হেট হয়ে গেছে তা ঠিক। তা সত্বেও আমরা 
এমন কিছু করেছি ঘা নিয়ে এপিক লেখা যায়। ত্রিশ বছর তো মিথ্যা নয়। 

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজী একবার একস্থানে বলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন 

করা একশো বছরের কাজ। তার কমে কি হবে? 

কিন্ত জাগতিক অবস্থ। সহায়ক. হয়েছিল । তাই তার সেই উক্তির ত্রিশ বত্রিশ 

বছরের ভিতরেই হলো। জাগতিক অবস্থা বলতে বোঝায় ছু"ছুটো মহাযুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধের 
মাঝখানে রশ বিপ্লব, দ্বিতীয় যুদ্ধোতোর ব্রিটেনে শ্রমিক শক্তির জয়। ত ছাড! 
অর্থনৈতিক মন্দ] ও মু্রাম্ীতি। ক্যাপিটালিজমের সঙ্কট । কমিউনিজমের প্রসার । 

স্টালিনগ্রাডের পরেই আমরা কেউ কেউ ইউরোপের মানচিত্র নিয়ে বসি ও তার 

উপর মনের সুখে লাইন টানি । জার্মানীর নবটা তো রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া যায় 
না। ইংরেজ মাঁকিনও তো লঙ্কাভাগ করবে । জার্মানীর পাটিশিন অবধারিত । পরে 

যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্ন্তাবী হবে তখন ইংরেজ মাফ্চিন কিছুটা এগিয়ে থাকবে । তাই 
যদি হয় তবে ওরা রাশিয়ার সঙ্গে লড়বে, ন। সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গেও লড়বে? এক- 
সন্গে ক'ট। ফ্রণ্ট খোলা যায়? ভারতীয় ফ্রণ্ট গুটিয়ে আনাই হবে ওদের নীতি । যদি 
ভারতকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে মিত্ররূপে পাবার প্রয়োজন থাকে তবে তো শ্বাধীন করে দিতে 

হবেই। অবশ্য স্বাধীন হবার পর ভারত মিত্র হবে কি ন। অগ্রিম অঙ্গীকার দিতে পারে 
নাঁ। মিত্রতার অঙ্গীকার স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। বিনাশর্তে স্বাধীনতাই প্রত 

স্বাধীনতা । 

স্বাধীনতা আসছে, আর খুব বেশী দেরি নেই। তবেঠিক কত দেরি তা তখনো 
বুঝতে পারিনি। তখন এইকথাই ভেবেছি যে স্বাধীনতা৷ হলে তো! গান্ধীজীর সংগ্রাম 
শেষ হয়ে যাবে, সংগ্রাম সারা হলে তে। সেনাপতিত্বও সারা হবে, তারপরে কি তিনি 

বাচতে চাইবেন ? বাঁচবেন? আমার তখন থেকেই আশঙ্কা যে স্বাধীনতা যেই আসবে 

অমনি গান্ধীজীও চলে যাবেন । তাই মনে মনে বলেছি, হোক ন স্বাধীনতার দেরি, তা 

বলে গান্ধীজীকে তো হারাতে পারিনে । বিচার করে দেখিনি যে স্বাধীনতার চেয়ে 
গান্ধীজীর প্রাণকে আরো! বেশী মূল্যবান ভেবেছি । ইংরেজ চলে গেলেই গান্ধীজীও চলে 
যাঁবেন এট1 আমার কাছে একটা ইনটুইশন ছিল। সেইজন্যে রাতারাতি স্বাধীনত। 

কামন। করিনি । 

জাগতিক অবস্থা সহায়ক হলে।। সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক অবস্থাও । আমি 
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জানতুম থে ঢু*ছু'বার রুশদেশে বিপ্লব ঘটে গেল মু্রান্ষীতির ঘরুন। ভারতেও যে হারে 
মুদ্রান্ফীতি হয়েছে তার পরিণতি বৈপ্নবিক ন1 হয়ে পারে ন1। যুদ্ধ যদি দীর্ঘতর হয় তবে 
যুদ্ধের মাঝখানেই বিপ্লব অর্থাৎ স্বাধীনতা! ভূমিষ্ঠ হবে ; গান্ধীজীরও ধারণ] ছিল তাই। 
নানাকারণে যুদ্ধকাল সংক্ষেপিত হয়। তাই যুদ্ধের ম।ঝখানে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের 

রূপ লিয়ে স্বাধীনতা আসে না। 
ছিতীয় মহা যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতাকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেও 

আহিংস মতবাদের মহাক্ষতি করে| অহিংসার চেয়ে হিংসার প্রতিপত্তি বহুগুণ বেড়ে ষায়। 

ছওয়! উচিত ছিল এর বিপরীত । হিংসায় উন্মত্ত পূ্থী শ্রাস্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে কোথায় 

শাস্তির ধ্যান করবে, না ধ্যান হলে। হিংস। দিয়ে হিংসার সঙ্গে মোকাবিলা, রাশিয়ার সঙ্গ 
মাঞ্কিনের, ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর । অহিংসা যেন চারদিক 
থেকে কোণঠাসা হয় । কোণঠাসা হয়ে সেবাগ্রামে নিবদ্ধ । 

একেই বলে অদুষ্টের বিড়ম্বন! । ভারতের ম্বাধীনত। কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে, 
অহিংস মতবাদে দেশের লোকের বিশ্বাস কদম কদম পেছিয়ে পড়ছে । এটা এমন 
একট। পরিস্থিতি ঘাতে গান্ধীজী অবিচল, কিন্ধু তার সহযাত্রীর! 'অবিচলিত নন । নেতাকে 

ত্যাগ করার কথ! তার? ভাবতেই পারেন না, কিস্ধ নীতিকে আকড়ে ধরা তাদের পক্ষে 
দিনকের দিন দুরূহ হয়। ব্রিটিশ সরকার নয়, মুসলিম লীগই দুরূহ করে। 
নোয়াখালীর জন্যে আমার মনোবেদন। লক্ষ করে আমার মুসলিম বন্ধুরা বলেন, “ওর 

জন্যে দায়ী মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের হিংস। গ্রতিহিংস। মানুষের মনুষত্ব বিগডে দিয়েছে । 
মাফ্ুষগ্ডলে! কেমন যেন হয়ে গেছে ।” ৃ 

ভারতের মান্ুধ তো দুনিয়ার বার নয়। ননুষ্যত্ব বিগডে যায় দুনিয়া! জুড়ে । সর্বন্ত 
ওই একই তত্ব । মাইট ইজ রাইট । মাইট ইজ অলওয়েজ রাইট । আমাদের ঘা 

আছে তা আমরা গায়ের জোরে রাখব । আমাদের যা নেই ত1 আমর! গায়ের জোরে 
ফেডে মেব। গায়ের জোরই স্যায়ের জোর | 

আমাদের সৌভাগ্য এই যে পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ ছিলেন ধিনি উন্মত্ত 
কোলাহলের মাঝখানে স্থির থেকে শান্তস্বরে বলতে পারতেন, রাইট ইজ মাইট৭ রাইট 
ইজ অলওয়েজ মাইট। তার মতবাদ থেকে তাকে টলাতে পারে এমন সাধ্য কার ! 
তিনি শতবর্ধ পরমায়ু চেয়েছিলেন যাতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেন। আর 

সকলের পালা ঘখন শেষ হবে তখন তার পাল আসবে। হিংসার দৌড় যতদূরই হোক 
না কেন, অহিংসার দৌড় তার চেয়েও বেশী। মেই জন্যে চাই দীর্ঘতর জীবন । হিংসা- 
বাদীর। হয়তো! সাময়িকভাবে জিতবে । কিন্কু আখেরে জিতবে প্রেম মৈত্রী অহিংস! । 
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আমরাও মহাত্মার শতায়ু কামন। করে অহিংসার আরো মহৎ পরীক্ষার জন্যে মনে 
মনে তৈরী হচ্ছিলুম । পরীক্ষা! ষদ্দিও একজনকে কেন্দ্র করে তবু তার পরিধি সারা দেশ 
ও সারা! বিশ্ব । মানুষের আত্মা কি নাড়া ন৷ দিয়ে পারে? আসবে, সেদিন আঁসবে। 

আমাদেরও চাই দীর্ঘতর জীবন । তার মানে অসীম ধৈর্য । 

শেষ পর্যস্ত কী দেখা গেল? দেখা গেল অহিংসা অপেক্ষা করতে পারে, কিস্ত 

স্বাধীনত1 অপেক্ষা করতে পারে না। স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্ত গৃহযুদ্ধ 

অপেক্ষা করতে পারে না। গৃহযুদ্ধের পদদধবনি শুনতে পেয়ে ব্রিটিশ অপসরণ ত্বরাদ্িত 
হয়। অকালে ভূমিষ্ঠ হয় রক্তাক্ত যমজ শিশু | ক্রন্দনমুখর। রক্ত আর অশ্রু মুছে 

দেওয়াই হয় মহাত্মার মহত্বর কৃত্য। কৃত্যের মধাপথে নিধন । 

হৃদয়ট1 হায় হায় করে ওঠে । সাস্বন। মানে না । বলে, এরকম তো! কথ! ছিল না। 

আমর] তে কেউ কখনো এরকমটা ভাবিনি । কেন তবে এরকম হলে! ? 

ন] ভেবেছি তা! নয়। ভেবেছি বইকি। মাঝে মাঝে ভেবেছি যীন্তকে ইহুদীরা 

সহ করতে পারল না, ক্র,শে বিধে মারল। গান্ধী বেচে আছেন কী করে? তা! হলে 
কি তিনি যীশুর মতো। মহান নন ? 

আমার অনেক আগে মিসেস বেসান্ট ভেবে রেখেছিলেন । দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 

ফেরার পর গান্ধী যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন প্রথম দর্শনেই মিসেস বেসাণ্ট 
বলেন, ষীশ্তর মতো চোখ । এ'র পরিণামও কি যীশুর মতোই হবে? 

স্বাধীনতা আর অহিংসা দুই হাতে ছুটি বর নিয়ে আসেন গান্ধীজী। আমর! 

স্বাধীনতাকেই চেয়েছি, অহিংসাকে চাইনি । স্বাধীনতার খাতিরে যেটুকু গিলতে পেরেছি 

গিলেছি। গিলে হজম করতে পারিনি । স্বাধীনতার দিক থেকে তার ঘতট! মূল্য 
ততট] দিয়েছি, তার বেশী যদি দিয়ে থাকি তবে মহাত্মা বলে ভক্তি। বিস্ত তার 

মতবাদ আমাদের আস্তরিক আম্্গত্য পায়নি । সেটা তিনি জানতেন। কিস্ধ তার 

উত্তর ছিল অন্তহীন অপেক্ষা! । 

তা সত্বেও বলতে হবে যে অহিংসার পরীক্ষায় দেশের লোক বার বার সাড়া দিয়েছে ও 
তেমন লাড়া হিংসার পরীক্ষায় দেয়নি । আমাদের ভবিষ্যতের বাদশাহী সড়ক গান্ধীজীরই 
হাতে গডা। সে সড়ক কোনোদিনই সরু গলি হবে নাঁ। জনগণকে নিয়ে যদি - 
'কোনোদিন জয়ঘাত্রায় যেতে হয় তো সে-ছাড়া আর কোনে সড়কে কুলোবে না । যাদের 

দরকার তাদের জন্য থাকবে হিংসার রেল লাইন। তাতে আর ক'জনের যোগদান 
সম্ভব হবে! গতিবেগ হয়তে! খরগোসের মতো হবে, কিন্তু কঙ্ছপেরই তো৷ জিৎ হলো 
উপকথায় | বীস্তগ্রীষ্ট বলে গেছেন, | 
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জনগণের ধরণীর উপর উত্তরাধিকার । যদি তারা নমর হয়, অথচ নত না হয়। 

গান্ধীজী তার বিভিন্ন পরীক্ষায় শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে । 

॥ পাচ॥ 

গান্ধীনেতৃত্বের অন্তাচলের ধারে এসে পূর্বাচলের পানে তাকাই । মনে পড়ে 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার সেই ছুটি বিখ্যাত পড্ক্তি। 
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ওয়ার্ডল্ওয়ার্থের জীবনে যেমন ফরাসী বিপ্লব আমার জীবনে তেমনি অসহষোগ 

আন্দোলন । প্রায় অধশতক পরেও তার উন্মাদদন! 'আমি এখনেো। অনুভব কবি । 

তেমন দিন জাতির জীবনে একবার মাত্র আসে, চিরদিন প্রভাব রেখে যায় । 

ফরাসী বিপ্লবও তো শেষ পর্ষস্ত বার্থ হয়। অথচ তার মতো! সার্থক আব কেন 

ঘটনা? এ'নো বিশ্বমানবের চিত্তে তার স্বপ্ন জেগে আছে । 

তেমনি অসহযোগের দিনগুলির স্বপ্ন । 

গান্ধীজী হঠাৎ কোন্থান থেকে এসে একট! সিচুয়েশন সৃষ্টি করেন। তার কষে 
ইংরেজ রাজের চৈতন্য হতো না। এবার তার। জানলেন যে সব হাতিয়াব বাজেয়াপ 

করলেও একটি হাতিয়ার থেকে যায়, সেটির নাম হাতিয়াব না থাক।। তাব থেকে 

কোনে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না। 

ভারতের জনগণ সেই প্রথম ইতিহাসের মঞ্চে প্রবেশ করে। তাদেব ডাক দিয়ে 

নিয়ে আসেন এক অসাধ।রণ তেজম্বী নেতা । তার হাতে একটিমাত্র অস্ত্র। তাঁর নাষ 

নিরনস্ত্রতা। সেই অসামান্য অস্ত্রই তিনি জনগণের হাতে ধরিয়ে দেন । 
আবেদন নিবেদন করে ষেটুকু পাবার সেটুকু পাওয়। গেছে, তার বেশী পাওয়া যাবে 

ন।। ন্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্ সে পথে আমবে না । স্তরাং দেশবাপী তখন অন্ধ 

কোনে। পথের সন্ধান করছিল । সেপথকি তবে সশস্ত্র বিদ্রোহের বা বিপ্লবের পথ ? 

মুষ্ীমেয় কয়েকজনের পথ সেইরূপ হলেও লক্ষ লক্ষ পথিকের জন্যে সে পথ নয় । 
এদেশের সাধারণ লোকের হাতে রাইফেল বা! রিভলবার ধরিয়ে দিলেও তার] সাহস 

করে ধরবে না। সেই সাহসই তাদের নেই। ধরবে ধার! তার] স্ব্পসংখ্যক শিক্ষিত 
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তরুণ ভদ্্রঘরের লম্তান। তাদের জীবনদর্শন রোমার্টিক । সেই অসমসাহসিকর্দের উপর 

ছেড়ে দিলে তারাই দেশকে স্বাধীন করে দেবে এ বিশ্বাস খুব বেশী লোকের ছিল না। 

'আর থাকলেও ভার চাচার যতো! আপন। বীচিয়ে নিরাপদ দূরতে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
দেখছিল | অংশ নিচ্ছিল ন। | ইতিহাসের মঞ্চে তাদের টেনে আন! অসম্ভব মনে হচ্ছিল । 

তবে সে চেষ্টা ষে একেবারেই হয়নি তা নয় । স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বর্জন 

বলে আরো একট পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল । সে পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়া! গেছল। 
কিন্তু যে জিনিসটিকে বর্জন করবে মে জিনিসটি যদি অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে তবে সেটির 
অভাব পূরণ করবে কি দিয়ে? দেশে কি সেটি তৈরি হয়? তৈরি না হলে তৈরি 
করে নিতে কি তোমরা তৈরি ? 

বর্জন যে ফল হলে। ন। তার কারণ তার সঙ্গে গঠনের আয়োজন ছিল ন1। যার] 
গড়বে না, শুধু ভাঙবে, তাদের সঙ্গে জনগণ বেশীদূর যায় না। তাই বর্জন আন্দোলন 
ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে । দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী এটা! লক্ষ করেছিলেন । 

দেশে ফিরে এসে প্রথমেই মমৌযোগ দেন গঠনের উপর | দেশ যাতে স্বাবলম্বী হতে 

পারে। প্রথম থেকেই গঠনের উপর ঝোঁক তাকে ধাপে ধাপে নিয়ে যায় খাদদির অভিমুখে, 
&রকার অভিমুখে । একমাত্র সেই ভাবেই দেশের কোটি কোটি দীনহীন মানুষ স্বাবলঙ্ী 
হতে পারে । নয়তে। ঘা হবে ত1 কয়েকট] শহরের কয়েকজন মিল মালিকের স্বাবলম্বন | 

স্বাধীনতার জঙ্গে স্বাবলম্বনের সম্পর্ক সব দেশেই স্বীকৃত হয়েছে । ওটা এমন কিছু 
নতুন কথা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের তত্বও ছিল দেশকে সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী করে 
তোল । কিন্তু ঝৌঁকট' পড়েছিল বর্জনের উপরে । তা দেখে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । 
তখন থেকে তার মনে যে বিরূপভাব সঞ্চিত হয়েছিল তা অমূলক ছিল না। তিনি 
খন শুনলেন ষে গান্ধীজীও বর্জন প্রচার করছেন তখন তিনি ধরে নিলেন ষে গান্ধীজীও 

গঠম না করে বর্জনের পক্ষপাতী ৷ বর্জন কথাটাই রবীন্দ্রনাথের কানে জাতিবৈরস্থচক 
অধথা একটা উৎ্পাত। কারণ তার শর্দেশীযুগের অভিজ্ঞতা সেইরূপ ছিল । 

কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে গান্ধীজী দেশকে দিয়ে বিপুল আকারে গঠনকর্ম করিয়ে 
নিতে চেয়েছিলেন ও বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল গঠনকর্মের দেশব্যাগী উদ্মোগ | 

রবীন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছা বর্জন কথাটি আদৌ উচ্চারণ না৷ করে গঠন কথাটিকে একমাত্র 
উচ্চার্য শবা করা'। গান্ধীর মনের ইচ্ছা ঘে তার থেকে ভিন্ন তা নয়। কিন্ত বর্জন 
কথাটি আদ উচ্চারণ ন! করলে বিদেশী প্রভূশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম হয় না। আর 
সংগ্রাম ন। হলে স্বাধীনতা। হয় না। তবে গান্ধীজীও স্বীকার করতেন ঘে নিছক 

| গঞ্নমূলক কর্মের দ্বারাও দেশ স্বাধীন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বাণীও কি তাই নয়? 
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তারপর অসহযোগ বখাটিও রবীন্দ্রনাথের অসহা। তার পেছনে রয়েছে কেবল, 
শাসকদের বা শোষকদের সঙ্গে নয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার পাশ্চাত্য তথ! আধুনিক 

প্রবাহের সঙ্গে একপ্রক।র অমহষোগী মনোভাব | সেট] তিনি কিছুতেই সমর্থন করর্তে 
পারেন না। না করাই উচিত। বিদেশী কাপড বর্জন করলে দেশে একদিন শন্দেশী 
কাপড় বোন। হবে, ত1 সে যতই মোটা হোক, কিন্জ জ্ঞানবিজ্ঞানের দীপাবলী নিবিয়ে 

দিলে ঘ] হবে তা অমাবন্ত।র অন্ধকার । মধ্যযুগ নেমে আসবে । শাসক ইংরেজ, শোষক 

ইংবেজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাও করো | কি্ শিক্ষার্দীক্ষায় পাশ্চাত্য সংস্পর্শ থাকবে 

না এটা সংস্কৃতির দিক থেকে অলহানি। 

আমাদের সংস্কৃতি তিনটি শ্রোতের জ্রিবেশীসঙ্গম ৷ প্রাচীন হিন্দু, মধ্যযুগীয় মুসলিম 
৪ আধুনিক পাশ্চাত্য । এর থেকে কোনে একটিকে বাদ দেওয়] ধায় না। সরকারী 
বিষ্চালয় থেকে বিদ্যার্থীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাও, বেশ । কিন্ত যেখানে নিয়ে "যাচ্ছ 

সেখানেও তাদের ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করাও । সাধারণত এইসব জাতীয় বিদ্যালয় ছিল 
সরকারী বিদ্যালয়েরই পরিবন্তিত সংস্করণ । প্রাচীন বা মধ্যযুগের মতো নয় । নতুনের 
মধ্য ছিল ইংরেজীর বদলে বাংল। হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার মাধ্যম | পঠ্যতালিকায় 

হয়তো ছিল এমন কোনো বই য1 সরকারী বিদ্যালয়ে পডানে! হয় না, কারণ রাজন্রোহ- 
গম্ধী। বর্জন এক্ষেত্রে গঠনের মৌলিকতাবিহীন | তাই জাতীয় শিক্ষা অবশেষে চরকাণ 
খাদিকেই অবলম্বন করে গ্রামমুখীন হয় । সংস্কৃতির প্রবাহ সে খাতে বয় না। 

আদালত বর্জনের উদ্দেন্ট ছিল গাঁয়ে গায়ে পঞ্চায়েৎ গঠন । সেখানেই দেশের লোক 
"অন্যায়ের প্রতিকার খুজবে ও পাবে । আদালতে ঘার! সত্যকথা বলে ন৷ পঞ্চায়েতে 

বলতে বাধা হবে। গ্রামের লোক তাদের সহজাত প্রতিভার দ্বারা বুঝতে পারবেন 

কোন্ট] সত্য কোন্টা মিথ্যা । কারাগারে ন। পাঠিয়েও দণ্ড দেওয়া যায় আর তাতেই 
আাষের মনুষ্যত্ব থাকে । বাজছ্বারে যে দগ্ুদান হয় তা মন্ধত্তত্ববিরোধী । আর ইংরেজের 
আদালতে তো দুর্নীতির বেসাতি। সেখানে ন্যায় বলতে কতটুকু মেলে? একরাশ 
উকিল মোক্তার ও টাউট পোষাই কি সভ্যতা? আর হাকিমদের চুলচেরা বিচার যতই 
সুলাবান হোক ভারতের সাধারণ লোকের কাছে তার কতটুকু যূল্য ? 

বহু ইংরেজ অফিসারও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আদর্শের আইন আদালত প্রবর্তনের মহিম। 
বুঝতেন না । ভারতের লোকের জন্কে চাই কাজীর বিচার বা রাফ জাসটিস। তাঁদের 
ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে হাইকোর্ট লোক্সার কোর্ট ইত্যাদি কিছুই গড়ে উঠত না। 

শামরাও যে তার বদলে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলতুম তাও নয়। আমাদের সম্বল হুতো। 
ঘরাঠ! ও মুঘল বিচার পদ্ধতি । ব্রিটিশ রাজস্ব আমাদের রাষ্ট্রে একটি আধুনিক অঙ্গ 
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'যোজন। করে। তাঁর নাম জুডিসিয়ারি। ভাকে তেঙে ফেললেই ষে তাঁর বদলে 
নির্ভরযোগ্য আর এক জুডিসিয়ারি লাভ হবে তা! নয়। যেটা হবে সেটা হয়তো! মোটা 
'ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটামুটি সুবিচার । কিন্তু দেখা গেল শিক্ষিত অশিক্ষিত 
কেউ সেটা চায় না। তারা চায় শু্্ম বিচার । 

ব্যয়বহুল দুর্নাতিকলুষিত হলেও ব্রিটিশ আদর্শের জুডিসিয়ারি দেশের লোকের বহু 
শতাব্দীর অভাব পূরণ করেছিল। সেইজন্যে তারই উপর 'ভার্দের আস্থা! বেশী। 
এসব বিষয়ে লোকে ব্ব্দেশী বিদেশীর বিতর্ক বোঝে না৷ বিদেশী পদ্ধতি ষদি স্বদেশী 

পদ্ধতির চেয়ে উন্নত হয়ে থাকে তবে উন্নততর বলে বিদেশীকেই ধরণ করে। বিদেশী 

কাপড় সহ্দ্ধে যাদের আপত্তি বিদেশী বিচার সম্বদ্ধে তাদের আপত্তি থাকলে অসহযোগ 

নিশ্চয়ই জোর পেত। কিন্তু দেখ গেল আর্দালত বর্জন করে সরকারের চেয়ে সাধারণেরই 
অস্থবিধে হলো বেশী। পঞ্চায়ে দিয়ে বিচারের অভাব মিটল ন]। 

ইংরেজ রাজত্বে যেমন আমাদের রাষ্ট্রে আধুনিক আদর্শের জুভিসিয়ারি সংযোজিত হয় 

তেমনি হয় লেজিস্লেচার। এ জিনিস এর আগে এদেশে ছিল না। ব্রিটেন থেকেই 

আসে। এট! প্রবর্তন করতে ইংরেক্গদের যে বিশেষ ত্বরা ছিল তা নয়। তার] দীর্ঘ- 

স্ুত্রিতার চরম করেছে । কারণ তাদের দেশের ইজিহাসে পার্লামেণ্ট ক্রমে ক্রমে প্রবল 
হয়, রাজ] ক্রমে ক্রমে ভীনবল হন। ভারতের মাটিতে পালামেণ্ট প্রবর্তন কবলে 
ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে । ভারতীয় লোকপ্রতিনিধির] ক্ষমতাশীল হবেন, উংনেজ 

শাসককুল সাক্ষীগে!পাল হবেন । সাধে কি কেউ সাক্ষীগোপাল হয়? 
তাঁ ছাড1 ইংরেজদের ধারণা ছিল যে তাদের পার্লামেন্টারি সীস্টেম তাদেরই 

বিশেষত্ব। ব্রিটেনের বাইরে প্রবর্তন কর! নিক্ষল। সে সীস্টেম চলে একজোড! চাকার 

উপর গভাতে গডাতে। একটি সরকার পক্ষ। অপরটি বিরোধী পক্ষ। ছুই পক্ষের 

মধ একট]! বোঝাপডা থাকে যে সাধারণ নির্বাচনে বেশীর ভাগ ভোট যার ভাগ্যে পডবে 

সেই শাসনভার নেবে। অপর পক্ষ নেবে বিরোধিতার ভার। বিরোধিতার ভারও 
দায়িতুপূর্ণ। কারণ বিরোধীরা একদিন সরকার গঠন করার হকদার হবে। 
পার্লামেপ্টারি কনভেনশন ন| মানলে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা অচল। তেমন কনভেনশন 

তে! আইন করে প্রবর্তন করা যায় না। ভারতীয়র1 হাজার ঘোগ্য হোক সেব 

কনভেনশন পাবে কোথায়! নিজেদের ভিতর থেকে বিবর্তন করা কি এত সহচ্গ ? 

অতএব লেজ্স্লেচার প্রবতন করা বৃথ!। 

ঠিক ওই জিনিসটি দাবী করেই কংগ্রেসের পুচেনা। কংগ্রেসর কামা ছিল ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের একটি ভারতীয় সংস্করণ | বিদেশী বলে ভাতে তার অকুছি ছিল না। 
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দেশী বলতে ঘা ছিল তা৷ পার্লামেন্টের বিকল্প নয় । তা৷ লেজিস্লেচারই নয়। থে 
দেশে যেটা নেই সেদেশে সেট চাওয়া! কি দেশীয়তাবিরুদ্ধ? অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে 
কোনে! ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তেমন কথা ভাবেননি । তার] ইংরেজের কাছে 
ইংরেজের যা! শ্রেষ্ঠ তাই বরং চেয়েছেন। পার্লামেন্টারি শাসন । 

ইংরেজদের মধ্যে বরাবরই একদল সহানুতভূতিশীল ছিলেন, তার] ভারতের আশা 
আক।জ্ষা পূর্ণ করতে প্রতিশ্রত। গায়ের জোবে নয়, বন্ধুতাব ডোরে ভারত ও ব্রিটেন 

পরম্পরেব সঙ্গে মিলিত থাকবে এই ছিল তাদেব আদর্শ । তাদেরই একজনের উদ্যোগে 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ট।। প্রায় পচিশ বছর ধরে হিউম ছিলেন কংগ্রেসের 

জেনারেল সেক্রেটারি । জাতীয়তাবাদেব সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে আরও অনেক 

ইংবেজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, হাত না ধবে হাত ছাড়িয়ে নেওয়1! দাদাভাই, 
স্বরেন্্রনাথ, ফিরোজশা, গোখলে, মালবীয় প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাধ্যাতীস্ভ 

ছিল। গাদ্ধীজীও কি হাত ছাড়িয়ে নিতেন? নিতে হলো! ন। নিয়ে উপায় ছিল ন]। 
মহযোগিতা সমানে সমানে হতে পারে, শ্বাধীনে ম্বাধীনে হতে পারে, কিন্ত ইংলগড হে 

এতবড় একট! মহাযুদ্ধের পরেও ভারতকে সমান ও স্বাধীন বলে স্বীকার করতে রাজী, 
নয়। মহাযুদ্ধে ভাবত কি কম রক্ত, কম অশ্রু, কম অর্থ, কম উপকরণ দান করেছিল! 

তার সৈনিকরা প্রাণ না দিলে তুর্কদের হটানে! যেত না। জার্গানদের হাবানো আবো! 
কঠিন হতো। অথচ কাজেব বেলায় কাজী যাব। কাজ ফুবোলেই পাজী তারা । তাদের 
উপব রাওলাট আইন চাপানে। হলো! । তাদের প্রতিবাদ গ্রাহ হলো ন1। 

বাওলাট আইনেব বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার সময়ও গান্ধীজী ব্রিটেনের সদিচ্ছায় 
বিশ্বাস কবতেন। সে বিশ্বাস একটু একটু কবে টলে। প্রথম ধাক্কা জালিয়ানওয়ালাবাগ 

হত্যাকাণ্ড । বুকে হাটাব হুকুম । আহ্ষঙ্গিক বিবিধ প্রতিশোধ । কারণ কয়েকজন 
ইংরেজ পুরুষকে খুন করা হয়েছিল ও ইংরেজ নারীকে অপমান করা হয়েছিল৷ 
ইংরেঙ্জদের মনে আতঙ্ক জন্মেছিল যে সিপাহীবিদ্রোহ আবার বাঁধতে যাচ্ছে, তখন আর 

ইংরেজ পুরুষ বা নারী কেউ নিরাপদ নয়। কাজেই তাদের একজনের গায়ে হাত 
দিয়েছ কি সর্বনাশ করেছ । তারাও সর্ধনাশ করবে । 

দ্বিতীয় ধা্ধ। মুসলমানদের মনে লাগে, ভাই হিসাবে গান্ধীজীরও মনে । যুদ্ধের পরে 
থে শাস্তি বৈঠক বসে ভাতে তুরন্বের স্থলতানের ক্ষমতা খর্ব করা! হয়, মালিক 
হিলাবে তিনি ছুনিয়ার মুসলমানদের ধর্মস্থানগুলির উপর কর্তৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হন। ভারতীয় মুসলমান বন্ধুর গান্ধীক্রীফে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তার পরামর্শ চান । 
তখন তিনি তাঁদের বলেন যে আবেদন নিবেদন করে ঘদ্দি কোনে। ফল না হয় তবে 
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মুসলমানদের কত'ব্য হবে অসহযোগ । অসহযোগ কথাটি আচমকা তার মুখ দিয়ে 
বেরিয়ে যায়। তারপর তিনি সেটি ভূলে যান। পরে আবার মনে পড়ে যখন আবেদন 
নিবেদন সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয় । ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ট্র্যাজেডী নিয়ে দেশময় ঝড় উঠেছিল । 
প্রথম অসহঘোগী আর কেউ নয়, নাইট উপাধিত্যাগী রবীন্দ্রনাথ । 

আমরা ঘে সবাই মিলে এক নেন তার প্রমাণ পাঞ্জাবীদের লাঞ্ছনায় সকলেরই 
লাঞ্চনাবোধ আর মুসলমানদের মর্সবেদনায় সকলেরই সমবেদনা! । তবে এ ছুটির ভিতরে 
একটু তফাৎ ছিল। খেলাফত বহুদুরের ব্যাপার । খেলাফৎ নিয়ে ব্যথা পাওয়া তাদের' 
পক্ষেই স্বাভাবিক যার! তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সেট! 
অবাস্তব । তাই মুসলমান ভিন্ন আর কেউ সে ইস্থৃতে অসহযোগ করতে এগিয়ে আসতেন 

ন] বড়ো। গাম্ধীজীর কথাতেও না। তেমনি পাঞ্জাবের ইন্থতেও আসমুদ্র হিমাচল 
এককণায় অসহযোগ করত ন1। এ ছাড়া আরে একট ইস্থুর দরকার ছিল। তার 

নাম স্বরাজ | 

ম্ণ্টেগ্ড চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবার মতো ছিল না। 

গান্ধীজীও গোড়ায় তার বিরুদ্ধতা। করেননি । কিন্তু ধীরে ধীরে তার প্রত্ায় হয় ঘে 

মহাযুদ্ধের দুঃখছুর্দশার ফলে দেশ যেমন আগুন হয়ে রয়েছে হিংসাপন্থীরাই তার স্থষোগ 

নেবে ও সামআ্রাজাবাদীদের প্রতিশোধ ডেকে আনসে। অহিংসাপন্থীরা যদ্দি হাত গুটিয়ে 
বসে থাকে তবে কোনোদিনই স্থযোগ পাবে না। মুসলমানরা যখন অসহযোগ করতে 

উদ্বাহু, পাঞ্জাবীরাও প্রস্তুত, তখন আর সবাইকে স্বরাজের নামে ডক দিলে তারাও সাড। 

দেবে। কেননা স্বরাজের জন্যে অভদ্ভূুতপূর্ব এক আকুলশতা| জেগেছিল। ধাপে ধাপে 
শাসন সংস্কার, কে জানে ক"পুরুষ বাদে স্বরাজ, এট! তব] মেনে নিতে নারাজ যাদের 

রক্ত গরম | সন্ত্রাসবাদ যাদের বল হতে? তার! অদ্শস্ত্রের জন্য বিশ্বময় জাল পেতেছিল। 

কোথায় কানাভ!, কোথায় জার্মানী, কোথায় জাপান ও ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র তাদের 

কার্যকলাপ সম্প্রসারতি ছিল। 

একহাতে নরম্পন্থীদের সরিষে আরেক হাতে সন্ত্রাসবাদীদের ঠেকিয়ে মাঝখানে এসে 
দাড়ালেন গা্ধীজী। তার পেছনে খেলাফতী মুসলমানদের জমায়েৎ । আর খাদের 
কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি সেই অভগ্র ইতর জনগণ । শূদ্রকে এতদিন ক্ষুদ্র বলেই 
অনুকম্পা ও অসম্মান কর! হতো । এখন বোঝ গেল স্বরাজের জন্যে লড়তে হুলে বিপুল 
লংখান্কের যোগদান অত্যাবন্তক | স্থতরাঁং মুচি মেথর চামার কামার এরাও যোদ্ধা। 

যুদ্ধের প্রয়োজন সব দেশেই শূত্রের মর্যাদী বৃদ্ধি করেছে । নারীর ও | গান্ধী পরিচালিত 
অহিংস সংগ্রামের বেলাও ভাই ঘটে । দেশ যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে সংগ্রামের প্রতীক্ষায় ছিল । 
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অসাধারণ কুশলতার সঙ্গে গান্ধীজী সেই সংগ্রামের সৃত্রপাত করেন । তার জন্তে একটা: 

প্লাটফর্মের দরকার ছিল। আশ্চর্যের বিধয় রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে কংগ্রেসই হয় সেই 

প্লাটফর্ম । সংগ্রামের তীব্রত1 তাকে ক্রমে ক্রমে একটা পার্টির চেহার! দেয় । 
অসহযোগ আপাতত কার্যক্রম হলেও সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সই ছিল লক্ষ্য। লক্ষ 

লক্ষ লোক আঙ্গোলনে ঝাঁপিম্নে পড়ে তারই আকর্ষণে ও মহাত্মার সন্মোহনে | 

॥ ছয়।। 

অহিংসার সর্ধশক্তিমত্বার উপর গান্ধীজীর আস্তরিক বিশ্বাস ছিল পর্বতের মতো 
অটল। কিন্তু তার অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। তার! আশা, 

করেছিল হাতে হাতে ফল। ফল যখন ফলল না তখন তার] নিরাশ হলো । 

গান্বীকথিত একবছর তো' ফুরিয়ে গেল। কোথায় স্বরাজ! তখনে৷ বাকী ছিল 
মাস্সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স। যার বাংল! করা হয় গণসত্যাগ্রহ। সকলের আশ 
গণসত্যাগ্রহ দি একবার আরম্ভ করে দেওয়! হয় ত1 হলে দ্াবানলের মতো। ছড়িয়ে 

পড়বে ও দমকলের দ্বার! দমনের অতীত হবে । সেই তো ম্বরাজ। তাই সকলেই দৃষ্টি 
বারদোলির উপর ৷ গুজরাতের সেই তহশিল হবে পথপ্রদর্শক । 

এমন সময় ঘটে গেল চৌরিচৌরায় আকম্মিক এক ঘটনা । পুলিশের গুলিবর্ষণের 
প্রতিবাদে উন্মত্ত জনতা! থানায় আগুন দিল । পুড়ে মরল বাইশজন কনস্টেবল । মহায্ার 
চোঁথে ভয়ঙ্কর এক অস্তভ লক্ষণ । এত বড়ো দেশে চৌরিচৌরার মতো ঘটনা যে আর 

কোথাও ঘটবে না সে নিশ্চিয়তা কে দেবে? অহিংস! সত্যাগ্রহ হত্যাগ্রহ হতে কতক্ষণ ? 
সরকার কি ছেড়ে কথা! কইবে? সরকারও তার সমস্ত শক্কি দিয়ে আগুন নেবাবে। 

ব্রিটিশ সরকার যে দরকার হলে তার মখমলের দস্তানা খুলে লোহার হাত বার করতে 
পারে এবিষয়ে গান্ধীকে কিছু বলার আবশ্বক ছিল ন!। তাহলেও তার বন্ধুরা তাকে 
সতর্ক করে দেন যে ইংরেজরাও তাদের সৈম্তাসামস্ত নিয়ে প্রস্তত। গণসত্যাগ্রহ তার! 
অন্কুরে বিনাশ করবে। 

এমনি এক বন্ধুর নাম মহম্মদালী বীণাভাই খোজানী | পরব বয়সে 'ভাই? ও 
“খোজানী' বাদ দিয়ে মহম্মমন আলী বীণা । ইংরেজীতে জিক্ন। । ইনি একদিন রাত্রিবেল। 
বারদ্ধোলিতে উপস্থিত । এ'র মতে গণসত্যাগ্রহ কিছুতেই করা উচিত নয়, করলে শুরুতেই 
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লিপচলবে। ইংরেজর1 বেপরোয়া হযে রয়েছে । তার চেয়ে ভালো! বডলাট ভর্ড 
রেভিং-এব সঙ্গে বৈঠক । কীণ! ও মাল্বীয় সেই চেষ্টায় আছেন। 

'ীন্বীজীও জানতেন যে লিপাহীবিচদ্রাহের পর থেকে ইংরেজর] সর্বক্ষণ সন্ত, অতএব 
সশস্ত্র । একগুখ হিংসার উত্তর ওরা দশগুণ হিংসায় দেবে। তারপরে হয়তো৷ কিছু 
এসনসংস্কার বা চাকরিবাকরি দিয়ে নিহত ও আহতদের স্বদ্বেশবাসীকে কৃতার্থ হরে 

দেবে। স্ৃতবাং একগুণ হিংসা যাতে আদৌ ন! হয় সেইটেই শ্রেয়। তার মানে কি 

সব আন্দোলন স্তব্ধ? না» তা। কাচ নয়। অহিংস] সেকথা বলে না । অহিংস] বলে, 

আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করো, তারপরে গণসত্যাগ্রহ করে! । ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হয়নি 
,€চীরিচৌরা সার সঙ্কেত। শুই লাল সিগনাল অগ্রাহ্ করলে সিপাহীবিক্বোহের মতে 

পরিণাম হবে। 
একজন সত্যাগ্রহী সব অবস্থায় অহিংস হতে পাবে, কিস্ত এক কোটি সত্যাগ্রহী সব 

অবস্থায় অহিংস হতে পারে কি? যেখানে জীবনমরণ সংগ্রাম চলেছে সেখানে এটাই 
হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রশ্ন । নেতা যিনি তাকে এর সম্যক উত্তর দিতে হবে । বিশ্বাসের উপর 

ছেড়ে দিলে চলবে না। গণসত্যাগগ্রহের সময় বয়ে যাচ্ছে । এখন যদি না হয় তবে আর 

কখন হবে ক্লেউ বলতে পারে না। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। 
অথচ যে সংগ্রাম অহিংস তার অহিংস চরিত্র ন! থাকলে তার নেতৃত্ব করা কি গান্ধীজীর 

উপমুক্ত কাজ ? 

গণসত্যাগ্রহের তখনকার দিনের পরিকল্নন! ছিল বারদদোলির অনুসরণে এক এক 

করে ভারতের অগণ্য তহশিল সরকারী কর্মচারীদের শাসনমুক্ত হবে । সরকারী কর্মচারীর! 
সেখানে গেলে সহযোগিত। পাবেন না । তাদের বর্জন করা হবে। ' তখন হয় তারা 

তহশিলবাসীদের পক্ষে যোগ দেবেন নয় তার। এলাক1 ছেড়ে চলে যাবেন। এমনি 

করে ভারতের তহশিলে তহশিলে স্বাধীনতা আসবে । সরকারকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে 
হবে। 

তত্বের দিক থেকে ভূল নয় । কিন্ত কার্যক্ষেত্রে যা হতে] তা! ওই বারদৌলির মতে। 

ছুটি একটি তহশিলে আত্মশাসন । তারাও কিছুদিন বাদে হাল ছেডে দিত। পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ বেশীদিন চালাতে পারে না। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীরা কি 

কেবল অপকারই করেন? আপদে বিপদ্দে উপকার করেন না? তারাও ঘদি 
অসহঘোগ করেন, যদি তহশিলে না যান, তবে তহশিলবাসীরাই কি ঠাদের কাছে 'গিয়ে 

সাহথাধ্যপ্রার্থী হবেন না? বাংলাদেশে আমি বনু অঞ্চল দেখেছি ঘেখানৈ সরকারী 
কমচারীরা পারতপক্ষে পা দেন ন1। এতই ছুর্গম ও বিচ্ছিন্ন। সাধারণের স্বার্থে তাদের 
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জোর করে পাঠাতে হয়েছে । অঞ্চলবাসী যদি তাদের সহ করতে ন! পারে তা হত 
তাদের উপর চাপ দেওয়া বৃথা। তারা যদি না যান অঞ্চলই অবহেলিত থাকবে। 

__ থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিস যদি না মেলে তবে চমৎকার একটা আইভিয়াও মা 

মারা যায় । ব্যর্থতাই ছিল তখনকার পরিকল্পনার কপালে। যদি গান্ধীজী চৌরিচৌরা; 
ইঙ্গিতে গণস্ত্যাগ্রহ স্থগিত না রাখতেন । ফলে তাকে হাশ্তাম্পদ হতে হলে! | অনেব 

গালমন্দ শুনতে হতো, যদি না সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে কারাক্চদ 

করতেন । ওটা শাপে বর । জেলে গিয়ে তিনি সব সমালোচন। এড়ালেন । 

গণসত্যাগ্রহ যখন শিকেম়্ তোল! রইল তখন কর্মীদের একদল ধুয়ো! ধরলেন যে 
' বিকল্প হচ্ছে কাউন্সিল বর্জন তুলে নেওয়1। কাউদ্দিলে গিয়েও তে! সরকারের সঙ্গে একহাত 

লঙডতে পার। যায় , অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকারপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারা ষায়। তা! 

যায়। কিস্ত সরকার তা বলে দেশের কাধ থেকে নামে না। আইনসতার হারজিতের 
উপর সরকারের হারজিৎ নির্ভর করে না। তবে প্রার্দশিক সরকারের কয়েকটা 

বিভাগ নির্বাচিত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত। সেইসব বিভাগের ভারপ্রাণ্চ 
মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারলে তাদের পতন প্রুব। 

কাউন্সিলগামী ম্বরাজীদের সাধ্যের সীম। সেই পর্যস্ত । সেভাবে কি স্বরাজ হতে পারে? 
কংগ্রেস ওই প্রশ্নে দ্বিমত । পরে স্বরাজীদের কাউন্সিলে যাবার জন্যে নির্বাচনে নামতে, 

দেওয়। হয় । | 

এমনি করৈ অসহযোগ নীতিতে উজান বইতে শুরু করে। বিদ্যার্থীর। ফিরে ষায় স্কুল 

কলেজে । উকিলের আদালতের পসারে । কোথায় সেইসব জাতীয় বিদ্যাপীঠ, কোথায়ই 

ব! গ্রাম পঞ্চায়েৎ! চরকা ও খাদি টিম টিম করে জলতে থাকে । গঠনকর্মীরা নিষ্ঠার 
সঙ্গে শিবরাত্রির সলতে জালিয়ে রাখেন । 

অহিংসার দৌড দেখে হিংসাপস্থীরা আবার হিংসাত্মক কাগুকারখানায় উৎসাহ 
ফিরে পান। কংগ্রেসে এক অংশ তাদের নৈতিক সমর্থন জোগান। পেগুলাম 

ধীরে ধীরে অহিংসার থেকে হিংসার অভিমুখে দৌলায়িত হয়। আর সে হিংস। ষে 
কেবল রাজনৈতিক হিংস! হয়েই ক্ষান্ত থাকে তা৷ নয়। বহুস্থলে সাম্প্রদায়িক হিংসার 

আকার ধারণ করে। দৌষ অবশ্ দেওয়া হয় তৃতীয়পক্ষের “ভাগ করো আর শাসন 
করো? নীতিকে । দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধের হেতু তা বলে হাওয়। হয়ে যায় না। 

খেলাফতের স্তস্ত ছিলেন তুরস্কের খালিফ । কামাল পাশ? তাকে বিতাড়ন করে 
নিরাপ্য় করেন। তখন খেলাফতের ভারতীয় স্তসতধারীরা স্তসীভৃত হন। খেলাফতের 
ই্থৃতে যার হাতে হাত মিলিয়েছিলেন তাদের হাতের জোড খুলে ঘায়। তারপরে হাতা- . 

৩৪ 



হাতি বাধতে কতক্ষণ ! একদী! যেসব হিন্দু মুসলমান হয়েছিল বা! হতে বাধ্য হয়েছিল 
আর্ধনমাঁজ তাদের ফিরিয়ে নিতে হাত বাভায়। মোল্লা ও মৌলবীর! বিনা দ্বন্ঘে ফিরতে 

দিতে পারে? ধর্মান্তরীকরণ নিয়ে যে বিবাদের স্থত্রপাত তার পরিণতি ভয়াবহ 

দাঙ্গায় 

নির্বাচনে জিতে কংগ্রেসপ্রার্থারা অনেকগুলি মিউনিসিপালিটির কর্ণধাব হয়েছিলেন । 

তার1 ইচ্ছা! করলে মুসলমানদের আরো] কয়েকট। চাকরি দিতে পারতেন । কিন্ত দিলে 

হয়তে] হিন্দু ভোট হারাতেন। ফল যা হলে! তা সাম্প্রদায়িক গাত্রদাহ। মুসলমানর! 

অনেকে কংগ্রেসের উপর ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয় । কংগ্রেস রাজ। হলে মূপলমানের কী 

এমন সুবিধে! ও তো হিন্দুরাজ। পরের জন্যে লডতে যাবে ও জান দেবে কোন্ 

আহাম্মক ! 

তা সত্বেও বিস্তর মুসলমান কংগ্রেসে রয়ে ঘান, জাতীয় সংগ্রামের দায়িত্ব অস্বীকার 
করেন না, হিন্দুর দোষে ভারতকে দণ্ড দিয়ে নিজেরা খালাস হন না। দেশের জন্যে 

নৈতিক বাধ্যবাধকত। তারদেব সাম্প্রদায়িক ঈর্ধাছেষের উধের্ব রাখে । 

গান্ধীজী খন জেল থেকে বেরিয়ে আসেন তখন দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়ে 

এমন হয়েছে যে গণসত্যাগ্রহের লেশমাত্র সম্ভাবন! নেই । অসহষোগও মৃতপ্রায় । বেঁচে 

আছে কেবল চবকা ও খাদি । ওদের বাঁচিয়ে বাখাই হয় তাব পিতৃরুত্য । সে কাজে 

তিনি তার সকল শক্তি ঢেলে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জোয়ার আবাব একদিন 

আসবে । যেদিন আসবে সেদিনকার জন্যে আপনাকে প্রস্তত্ত বখাই তব কর্তব্য। 

সেদিন ধারা তার সঙ্গে চলবেন তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হলে গঠনকর্খ নিয়েই জনসংযোগ 
রক্ষা করতে হবে। সেদিক থেকে বিচাব করলে কাউনমিলযাত্রা হচ্ছে লক্ষাভ্রংখ | 

আর হিংস। তো রীতিমতো বিপথ । 

কলেজে গিয়ে আমি নান] বিদেশী গ্রন্থ পাঠ কবি ও নান। মুনির নান। মতের সঙ্গে 

পরিচিত হই। গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার স্থঘোগ পাই । মানবের ইতিহাসে 

গান্ধীই আদি বা অন্ত নন। গান্ধীবাদীদের গৌঁডামি দেখলে আমিও সমালোচনা করি । 
কিন্ক আমার সমালোচন। বাইরের লোকের নয়, ঘরের লোকেব। আর সমালোচনাই 
কি শুধু করি, সমর্থনও কি করিনে? আমার সমর্থন আমার সাজে পোশাকে | টিকি 

আর টুগী ছাড়া আর সবই তো আমি নিয়েছি। টিকি যে আমি নিইনি এর কারণ 
আমি পাশ্চাত্য রেনেস্সাসের দ্বার প্রভাবিত ভারতীয় রেনের্সাসের সন্তান । গান্ধীক্ীব 
সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আমার মিল নেই। টিকি দেখলেই মামাব হাত নিসপিস করে। 
কাচি আমার অস্ত্র। আমি তার বেল। হিংসাপস্থী। আর ট্রপীনা পরাই আমাদের 
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প্রাঙ্গেশিক তি । আমরা টুপী পরিনে, মাথ! খালি রাখি। পরলে আর বাঙালী 
থাক্িনে, সাহেব বনে যাই । 

একদিনে নয় দিনে দিনে আমার এ ধারণা দৃঢ হয় যে অহিংসাই প্রকষ্ট উপায়, ষেমন 
সততাই প্রররুষ্ট পলিসি । ভারতের যা অবস্থা তাতে অহিংস ভিন্ন আর কোনে উপায় 
জনগণের কাছে থোলা নয় । ধাদ্দের কাছে খোল' তাদের দলে জনগণ নেই। বিপ্লবীদের 

দলেও না, কাউদ্দিলগামীদের দলেও না। তার! যদ্দি জনগণকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা 

অর্দান করতে ও পরে সংরক্ষণ করতে পারেন তো৷ আমি সাধুবাদ দিতে রাজী আছি। 
কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে ভাবা মহাত্মার আবির্ভাবের পর আর আমার পক্ষে 

সম্ভব নয় | গান্ধীজী এসে জনগণকে এমনভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন ঘে তার 
কিছুদিনের মতো! অসাড় থাকলেও আর কখনে। অসাড হবে না। তখন জনগণের 

সঙ্গে মোকাবিলা করবেন কোন্ বিপ্লববাদী বা কোন্ কাউন্সিলগামী ? করলে 

কী ভাবে করবেন? তাদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে না ভোটপত্র দিয়ে? হাতিয়ার 
দিলে গৃহযুদ্ধ। ভোটপত্র দিলে তিন বছর বা পাঁচ বছর অস্তর একবার ঘুম ভাঙা । 

বাকী সময়ট নিদ্রা। কৃ্তকর্ণের মতো! । আমার কাছে গান্ধী, অহিংস। ও জনগণ 

তিনে এক, একে তিন। হিন্দুদের ত্রিযৃত্তি, গ্রীষ্টানদের ট্রিনিটি, বৌদ্ধদের ত্রিরত্ব যেমন । 
তারপর আধুনিক যুগের অপরাপর মতবাদের মধ্যে ন্যায়ের অন্তঃসার যথেষ্ট থাকলে ও 

প্রায় প্রত্যেকটির আড়ালে রয়েছে উদ্দেশ্যই আসল, উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে যেকোনো 
উপায় অবলম্বনীয়, উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায়ের সাত খুন মাফ। এগু জান্টিফান্নেস 

মীন্স। টলস্টয় অন্্রপ্রাণিত গান্ধী মতবাদই বলতে গেলে একমাত্র মতবাদ ষে বলে 
উপায়ই আসল, উপায় অশুদ্ধ হলে উদ্দেশ্যও মাটি হয়, উপায় শুদ্ধ হলে উদ্দেশ্ঠ 9 

হয় তদদন্ুরূপণ এর কণম্বর অতি ক্ষীণ। এর হাতে না আছে ঢাল না আছে 

তলোয়ার । তবু এ বলবে, উদ্দেশ্য মহৎ হলে কী হবে, উপায় যদি নীচ হয় তবে 
তেমন সিদ্ধি কামা নয়। ন্যায়ের জগৎ অন্যায়ের রক্ত আর কর্ম পিচ্ছিল পথ দিয়ে 

আসতে পারে না। 

11915-এর পূজা করব না, 119100)0-এরও না, একথা বলতে পারতেন 

একমাত্র গ্ান্ধীজী। সেইজন্যে জাতীয়তাবাদের মতো! একটা সংকীর্ণ মতবাদ 

তার নেতৃত্বের মহিমায় মহীক্মান হুয়ে ওঠে । নেশনের পুজারীরা মানব সতোরও পৃক্তারী 
হন। ভারতের জাতীয়তাবীদ মানবতাবোধে উদ্ধন্ধ হয়। তু) হলেও তার তলায় 
বিদ্বেষের বিষক্রিয়া] ছিল। অহিংসার সঙ্গে তা সঙ্গতিহীন। অহিংসাকে তা ভিতরে 

ভিতয়ে লঙ্ঘন করে চলেছিন। বীরের প্রকাশ্য হিংসাও তার চেয়ে ভালো! । প্রকাশ 
ৰা 
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হিংসার সাহস যাদের ছিল না গান্ধী নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় মুখ ঢেকে তারা অহিংসার 
গৌরব বুদ্ধি করত নী । করত কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি। সংগ্রামের দিন সেটারও দরকার 

ছিল। বস্তুত সর্বপাধারণের কাছে আন্দোলনের বা প্রতিষ্ঠানের ছুয়ার খোল রাখলে 
বাছবিচারের কড়াকভি থাকে না। যারা ঢোকে তার! যর্দি অহিংসার জল ঘোলা করে 

বা জাতীয়তার সঙ্গে বিজাত্িবিদ্বেষ মেশায় তা৷ হলে মহাত্মারও সাধ্য নেই ষে ঠেকান। 
তার ধারণ! চরক। কাটার বিধান দিলে কেধল সাধুসঞ্জনরাই টিকে থাকবে, আর সবাই . 

কেটে পড়বে। বিদেশীর আইন ভঙ্গ করতে যারা এগিয়ে এসেছে মহাত্মার আইন ভঙ্গ 

কবার থেকে তারা পিছিয়ে যাবার পাজ্র নয় । 

উপায় নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল না। আমিও মানতুম 
ষে অহিংস] অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধই প্ররুষ্ট উপায়। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ 

ছিল। ইংরেজ সরকার যাক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিও 

কি ঘাবে, যেহেতু তার বাহন পাশ্চাতা বাঁ ইংবেজী? সত্য আর অহিংসা আর মৈজ্্রী 
প্রভৃতি শাশ্বত মূল্যগুলি আম্মু, সে তো অতি উত্তম কথা, কিন্তু রেনেন্সীসের পর থেকে 

ফেসব মূল্য চলিত হয়েছে__ুক্তি আর তথ্য আর সংস্কারমুক্তি আর বদ্ধনহীনতা-_সেলবের 
প্রস্থান ঘটবে না তে! ? জনগণ অহিংস হোক, আমিও চাই। কিন্ত অজ্ঞ হলেই কি 
ভালো হবে? বেনেস্|ীসকে জনজীবনের খাতে বইযে দেওয়াই কি কাম্য নয়? 

একটিমাত্র কোকিল দিয়ে যেমন একটা বসন্ত হয় না তেমনি একজনমাত্র গান্ধী 
দিয়ে একট] ভাববিপ্লব | ধীরে ধীরে আমার প্রত্যয় হলো! যে রেনে্সান তার উপর 

বিশেষ কোনো প্রভাবপাত করেনি, অষ্টাদশ শতকের ইউবোগীয় এনলাইটেনমেন্ট তাঁকে 

স্পর্শ করে থাকলে সামান্যই করেছে, আধুনিক যুগ বলতে তিনি বোঝেন ইপ্তান্্িয়ালিজম 

ও মিলিট।রিজম । তার নেতৃতে দেশ স্বাধীন হতে পারবে, জনগণও প্রতিরোধশক্তি 

লাভ করবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী. সম্ভবপর, কিন্তু আর একট] ফরাসীবিপ্রব কেমন 

করে সম্ভব? তার প্রস্ততি কোথায় ? কোথায় ভলতেয়ার ? কোথায় রশো ? দিদেরো। 

ও তার বিশ্বকোমরচয়িতা বন্ধুগণই বা] কোথায়? 

আমরা কি তা হলে মধাযুগে ফিরে যাব? ইংরেজ বিদ্রায় মানে কি ইংরেজ পূর্ব 

যুগের প্রত্যাবর্তন ? মধাযুগ তো তবু হিন্দুমুসলমান উভয়ের | মুললমানকে বাদ দিয়ে, 

আরো অভীতে ফিরে যাবার চিন্তাও অনেকের মনে ছিল। তাদের বলা হতো! হিন্দু 
রিভাইভালিষ্ট। তেমনি একদল মৃসল্মি রিভাইভালিস্টও ছিলেন । আমর! কি তা 
হুলে রিভাইভালিস্টদের সংঘর্ষের দৃশ্ঠা দেখব? মানুষ যেমন দেশবিশেষের সম্তান তেমনি 
যুগবিশেষেরও সম্ভান। আমরা কোন্ যুগের সন্তান? যদি আধুনিক যুগের সন্তান 
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ইয়ে থাকি তবে সে যুগের সঙ্গে আমাদের কি ভালোবাসার সম্পর্ক না বিদ্বেষের 

মপ্পর্ক ? ৃ 
মিলিটারিজম ও ইপ্ডন্্িয়/লিজম যে আমাদের যুগকে ফৌপর! করে তুলছে আমি 

1 ভালে। করেই জানতুম। স্বাধীন ভারত বলতে ঘি বোঝায় আর-একট! ইটালী ব! 

জাপান তা হলে সে ভারত গান্ধীজীর তো! কাম্য নয়ই | কাম্য নয় আমারও । 

গাঁদ্ধীজীর সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে একমত । কোনো একট] যুগেব সব কিছুই গ্রহণীয় নয়। 
তাই ষদ্দি হতে! তবে গত শতাববীর দাসপ্রথাও গ্রহণীয়ের তালিকায় পড়ত | আমাদের 

যুগ ওটাকে অতিক্রম করে এসেছে । তেমনি মিলিটারিজম তথা ইপাস্্রিয়ালিকরমকে ও 

করবে। এই ছিল আমার বিশ্বাস । ভাই স্বাধীন ভালত বলতে আমি আব-একট| 

ইটালী বা জাপান বুঝতে চাইভুম না। 

কিন্তু ওট1 তে। হলে নেতিবাদ | কী চাইনে ভা বলা হলো । কী চাই তা তে। 

বল্লা হলে। না। গাম্ধীজীর দিকে তাকাই | মন মেনে নিতে পারে না যে হাজার 

হাজার বছর ধবে গ্রানে বাস করা মানুষ চিরকাল গ্রামে বাস করলেই নতুন এক সমাজ- 

ব্যবস্থার পত্তন হবে, নতুন এক সভ্যতার উদঘ হবে। উচ্চনীচ ভেদ ভুলে দিলেই 

জাতিভেদ আরে পাচ হাজাব বছব সহনীয় বা স্পচনীয় হবে। ব্রঙ্গচ্ধ রক্ষা করলেই 

নরনারীর সম্পর্ক মধুময় হবে ও নরনারীব সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ধনিক শ্রমিক, খাতক ' 
মহাজন, জমিদার রায়ত সকলেরই স্বার্থ অক্ষু্ রেখেও শ্রেণীসাময সম্ভব । সনাতন শান্ব 

শসিত মন একতিলও বদলাবে না, একটুও বিদ্রোহ করবে না, অথচ বিংশশতাব্দীন 

গতিশীল মন হবে । এই ষদি তার মত »য় তবে আমি তাব সঙ্গে একমত হতে পাবিনে। 

| লাজ । 

গান্ধী, অহিংস ও জনগণ এই ত্রয়ীতে আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনের যোগফলে 

ভারতের কী ভাবরূপ হবে তা আমাকে ভাবিয়ে তুলত। যদি হয় বর্ণাশ্রমী ভারত 

তাহলে তো তার সঙ্গে আমার যূলগত অমিল। কারণ আমি চাই গতিশীল জীবন, 

স্থিতিশীল জীবন নয় । আর আমি চাই নতুন শৃদ্ধলা/পুরাতন শৃদ্খল নয়। 

গান্ধীজীর দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, প্রতি সপ্তাহে “ইয়ং ই্ডিয়া পড়ি । ইভি- 
পূর্বেই পড়া হয়েছিল “হিন্দ, ম্বরাজ' ৷ এরপরে পড় গেল “সত্যের পরীক্ষা; ব। আত্মজীবনী ।” 
এ জগতে যার! ইতিহাস সৃষ্টি করেন ইনি হলেন তেমনি একজন পুরুষ। এ'কে যীশু 
বুদ্ধের মতে? মহাগুরুও বলতে পারা যায়। আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা এর 
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বাণী সতৃষ্ণ আগ্রহে পান করে। ইনিষে বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছেন, আমিও যে সেই 
বাতাসে নিংশ্বাস নিচ্ছি এ কি আমার পরম সৌভাগ্য নয় ! ভাবীকালের মানুষ আমাকে 
এই জদ্বে ঈর্ষ। করবে। আমার সাধ ছিল যাতে একদিন বলতে পারি--“হা, গান্ধীজীকে 
আমি দেখেছি ।” 

স্থষোগ জুটে যায় তার জেল থেকে বেরোবার বছর দেড়েক বাদে পাটনায়। যে 

বার শ্বরাজীদের হাতে কংগ্রেসকে ঈপে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কাটুন 
সঙ্ঘের প্রতিষ্টা হয়। ধার করা এক ক্যামেরা, কাধে ঝুলিয়ে আমিও ঢুকে পড়ি 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় । মহাত্মার কাছ থেকে অদূরেই আমার আসন । 
ফোটে তুলিনি, তবে সমস্তক্ষণ তার উপর দুষ্টি রেখেছি সুর্যমুখীর মতো । মাচ্ষটার 
সীক্রেট কী? কিসের জোরে উনি নতুন এক সৌরমণ্ডলীর সুর্য? কেন ওইসব সর্ব- 

জনমান্য জোতিষ্ক তার চারদিকে ঘুরছেন? হা,» সেই সভায় ভারতের আবৎ বড়ে 

বড়ো নেতাকেও প্রত্যক্ষ করি । নেত্রীকেও। 

কেমন করে বুঝব কী তার সীক্েট? ডেস্ক সামনে রেখে মেজের উপর পা! মুড়ে 
বর্সেছিলেন ও একমনে শুনছিলেন নেতাদের বক্তব্য । অথগ্ড ধৈর্য । মাঝে মাঝে ছুটি 
একটি উক্তি করছিলেন একান্ত বিনয়ে ও নিম্স্বরে । তখন ঠিক মালুম হয়নি যে স্বরা- 
জীদের কাছে তিনি হেরে গেছেন, ওটা তার পরাজ্রয়সতা | এই মর্মে সন্ধি হয়েছে যে খরা 

তাঁর খন্দর নীতি মেনে নেবেন আর তিনি ওঁদের পার্লাষেপ্টারি প্রোগাম মেনে নেবেন । 

বুদ্ধের মতো অবিচলিত বিগ্রহ। কিন্তু বুদ্ধের মতো প্রশাস্ত নন । ভিতরে ভিতরে অশান্ত । 

কি যেন করতে এসেছিলেন, করতে পারেন নি, করতে পারছেন না। তবু স্থিতপ্রজ্ঞ। 

স্বীয় মতবাদে অটল । বজ্র দিয়ে গড় । 

কিন্ত ততদিনে আমি তার মতবাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছি । যর্ধিও সংযোগ 

রেখেছি। কে পার্লামেন্টে যাবে, কে চরক! নিয়ে থাকবে এসব আমার গণন! নয় । 

ইতিমধ্যে মার্কসবাদীর! সক্রিয় হয়েছেন, আমার সতীর্থরা! এম এন রায়ের “ভ্যানগার্ড 

পড়ছেন । কেউ কেউ আবার মুসোলিনির ভক্ত ও ফাসিস্ট মতবার্দের অন্থুরক্ত | মুসলমান 
বন্ধুদের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছিল । খেলাফতের ইস্থতেই তারা সংগ্রামে নেমেছিলেন, 

নইলে শুধুমাত্র ম্বরাজের জন্যে তারা ইংরাজদের সঙ্গে বিবাদ বাধাতেন ন1। তারা 
বরং কমিউনিস্ট বনবেন, তবু ন্যাশনালিস্ট হতে তাদের অন্তরের বাধা। তারা যে একটি 
আস্তর্জাতিক ভ্রাতৃসঙ্ঘ । তাদের খালিফ না থাকলেও তীর্থ আছে, মক্কার সঙ্গে তাদের 
নাড়ীর টান। আমাদের চোখে তুর্করা আরবর! ইরানীরা এলিয়েন । কিন্তু তাদের 

চোখে এলিয়েন নন | 
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ইংলগ্ডের ইতিহাসে একদ। ক্যাথলিকর। তাদের আন্তর্জাতিক ধর্মগুরু পোপ ও 
আন্তর্জাতিক তীর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে "প্রোটেস্টাপ্টদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ছচ্দ 
রাখতে অক্ষম হয়েছিলেন । এই নিয়ে চুড়াস্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। দেশের চার্চ থেকে 
তো বটেই, রাষ্ট থেকেও ক্যাথলিকর্দের নিষ্কাশন করা হয়। এখানে ওখামে এক আধ- 
জন ক্যাথলিক রাজকর্মচারী থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্ত রাজা থেকে আরম্ভ করে 

রাজছ্ছের উচ্চতর স্তরে তারা অনধিকারী বলে গণা হন। উদ্দের হুর্দিন ফিরে আসতে 

প্রায় তিন শতাক্ষী লাগে। | 
স্বতরাং কার! এলিয়েন, কার! নয়, এট একট।| গুরুতর সমস্যা । হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক 

যে ফেবল ধর্মভেদের দরুন কণ্টকিত তাই নয়, রাষ্্রীয় আনুগত্যের দরুন দ্বিধাজভিত | 
খেলীফাতেব মতে। একটা বাইরের ইন্ছ নিয়ে যার! দেশন্থদ্ধ লোককে সংগ্রামে নামাতে 

চায় স্বরাজের মতো! সর্বভারতীয় ইন্থ সম্বন্ধে তার্দের ক্জনের সত্যিকার মাথাব্যথা ? 

নব বেলা কেবল দরার্দরি । হিন্দুরা কী দেবে? কত দেবে? ইংরেজর! ঘদি তার 

চেয়ে বেশী দেয় তাহলে কী হবে? গান্ধীজী ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে সাম্প্রদদায়্িকতা- 

বাদী মুসলমানদেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নৈব নৈব চ। হাত মেলাতে 
হবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে । অর্থাৎ ধাদের আন্রগত্যে দোটানা নেই। 

তাদের হিন্টু হতে কেউ বলছে না, তাদের ধর্মবিশ্বাসে কেউ হস্তক্ষেপ করছে না, কিন্ধ 

তারা আর সকলের মতো ভারতীয়, সুতরাং ভারতের জাতীয় একোর শরিক। 

নাশনালিজম নিয়ে যেমন দৌঁটানা তেমনি ডেমোক্রাসী নিয়েও দৌভাগা। 

চাকরিবাকরির বেল। তে! বটেই, নির্বাচনকেন্দের বেলা, নির্বাচিত প্রতিনিধির বেল। ও 

দায়িত্বশীল মন্ত্রীর বেলাও দ্বটি পরস্পববিচ্ছিন্ন ভাগ | মুসলমান দায়ী শুধু মুসলমানের 

কাছেই । বাদ বাকী দায়ী শুধু বাদবাকীর কাছেই । না ভেবেচিন্তে গান্ধীও এককালে 
'এতে সায় দিয়েছিলেন। মনটা তো পালণমেণ্টারি নয়, বুঝবেন কি করে, কী 
পরিণাম এর । অসহযোগ স্থগিত রাখার পর স্বরাজীদের উপরোধে পালণমেন্টারি ঢে'কি 
গেলাব পব গলায় বাধল যখন তখন বুঝলেন । 

গাক্ধীজী কোনোরূপ চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। চুক্তি তো সংগ্রামের জন্যে 
নয়, পালণমেপ্টারি কর্মপন্থার জন্যে । তেমনতর কর্মপস্থার জন্যে ভারত ইতিহাসে 
গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটেনি । তার তাতে বিশ্বাসও মেই। লেইজন্যে লখনউ চুক্তির 
অন্রূপ চুক্তি ছিতীয়বার সম্ভব হলো না । বীণাও মে আশ1 ছেভে দিলেন। এরপরে 
আসে কীণার চৌদ্দ দূফ! দাবী । কংগ্রেস ওমব শুনতে চায় না । শেষ পর্থস্ত ব্রিটিশ পলিসিই 

সফল হয়, যেসব মুসলমান একদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গাদ্ধীভীর পেস্ছনে ভিড 
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করেছিলেন তাদের অনেকেই পিছু হটতে হটতে অদৃশ্য হয়ে যান। আর তাদের দাড়িটি 
দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে তারা ব্বরাজের ইন্ছতে লভতে চাননি । চেয়েছিলেন 
খেলাফতের ইন্ত্তেই লডতে। হুই ইন্থু জুডে না বির হতো না বলে তারা 
শ্বরাজের জন্যেও লডেন | 

এই গৌজামিলের জন্তে বু সমালোচক গান্ধীজীকে ছুষেছেন। কিন্তু চিনি 

বা তিনি কী, খন খেলাফতীরা অগ্রণী হয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ও 

খেলাফতের জন্যে সংগ্রামের সেনাপতি হতে অন্ছরোধ ক্রেন? তার শর্ত হলে 

অহিংস । সে শতে যখন তীর রাজী তখন তিনি কি রাজী না হয়ে পারেন? তা 

ছাড়া নিছক ন্বরাজের জন্ে সংগ্রাম জোর পেত কী করে, যদি মুলমানর! ঝাঁকে ঝাঁকে 
ঝাঁপ না দিতেন? ছুণ্চারটি মুসলমানকে নিয়ে তো জাতীয় সংগ্রাম হয় না। হলে 
ধা হয় তা এত বিরাট নয় | 

আমার এক মুসলিম বন্ধু বহুদিন পরে আমাকে বলেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
হিন্দু মুসলমান একজোট হয়ে লডেছিল। তার ফল হলো কী? মুসলমানেরই জান 
গেল, জমিন গেল । হিন্দুর] সেসব জমিন নীলামে কিনে নিয়ে ধনবান হলো। সেই 
থেকে মসলম।নব। আর হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হয়ে লডতে চায় না। তাতে তাদের 

লাভ তে। ফিছু হবেই না। লোকসানই হবে। 

সিপ।হী বিদ্রোহ যে ইংরেজকে আন মুসলযমানদেব একশ্রেণীকে বরাবরের জন্যে 

প্রভাবিত কবে গেভে এটা মনে রাখলে অনেক ব্যাপারের অর্থ ভেদ করা যায়। 
ইংবেজেব মনে আতঙ্ক হিন্দু মুসলমান 'একজোট হলে আবার সেইসব বিভীষিকা ফিরে 

আসবে । কানপুরে আর দিল্লীতে আব লখনউতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল। 

মুসলমানদের একশ্রেণীর প্রাণে ত্রাস উংরেজব! তাদের মেরে ঠ1গা করে দেবে 

আর হিন্দুবাই তাদের সম্পত্তি ভোগ করবে । আগে যেমন করেছিল । 

জেল থেকে ফেরার চার-পাঁচ বছর বাদে হাওয়া আবার গান্ধীনেতৃত্বের অনুকূলে 
ষায়। ম্বরাজীদের দৌড দেখে দেখের লোক নারাজীদের দিকে ঝেঁঁকে । বারদোলিতে 

একট। ছোট মাপেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। তাঁব জর্দাব হন বল্পভভাই পটেল । 

বারদোলির এবারকার সত্যাগ্রহ একটা স্থানীয় ইস্ততে । খাজনাবৃদ্ধির গ্রতিবাদে । 

এতে বল্পভভাইয়ের উচ্চতা বেডে যায় । গান্ধীজীই তাঁকে সেই সুযোগ দেন । 

সামনের সারিতে আমার সুযোগ এতদিন প্রো-চেঞ্জাররা পেয়ে আসছিলেন, 

এবার থেরে নো।-চেঞ্জাররা পেলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদে দ্বিতীয্নবার রূত হুবার 
প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে গান্ধীজী সে মণিহার জবাহরলালের কণ্ঠে পরিয়ে দেন । তখন থেকে 
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জবাহরও প্রথম সারির নেতা । বলা বাহুল্য তিনিও ছিলেন নো-চেঞ্জার। পরে তিনি 
সোসিয়ালিস্ট চিন্তাধারা আবাহন করে নিয়ে আসেন। অন্যান্য নোৌ-চেগ্সারদের ছাড়িয়ে 
যান। যুবকের দল তার দিকে আর স্ভাষচন্ত্রের দিকে তাকান | তবে সবাই জানতেন 
ষেগান্ধীজী যা করবেন তাই হবে। কারণ স্যাঙ্কখনস তো! সেই একজনের হাতে । 

স্যাঙ্কশনম অর্থাৎ সিভিল ভিসওবিডিয়ে্দ একমাত্র গান্ধীজীরই ইচ্ছানির্ভর । কর্তার 
ইচ্ছায় কর্ম । তিনি যদ্দি নিষ্রিয় হয়ে বসে থাকেন তো! আর সকলেও অগত্যা নিষবর্মা | 

তার] লম্ম-ঝম্ফ যতই করুন। আর গান্ধীজী ষে নিক্কিয় সেটা ঠিক নয় । গঠনের কাজে 
প্রাণ মন ঢেলে দেণ্যাই সত্যাগ্রহের জন্যে দেশকে প্রস্তত করে তোলা । সত্যাগ্রহ 

কেবল তাকেই মানায় গঠনের কাজে যার এক মুহূর্ত বিরাম বা বৈরাগ্য নেই। যুদ্ধের 
যেমন প্যারেড সত্যাগ্রহের তেমনি গঠনকর্ম । গঠনের কাজে অনাগ্রহ থাকলে সত্যাগ্রহ 
ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

' গঠনকর্গের মমকথা কায়িক শ্রম । গঠনকর্ম হচ্ছে শ্রমাগ্রহ | শ্রমই সমাজের 

প্রধান শক্তি। অধিকাংশ মাষইঈ শ্রমজীবী | .দেশে দেশে শ্রমজীবীদের হাতেই 
ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। তাদেন সঙ্গে একাত্ম হতে হলে তার্দেরি মতে! কায়িক 

শ্রমে রুচি হওয়া চা | যাদের একান্তই অরুচি ভাব! দেশের মূলম্ত্রোতেব বাইবে থাকতে 

পারে। কিন্ধ যমলশ্লোতেব সামিল হবে যাবা তাদের কাছে কায়িকশ্রমে যোগদান এমন 

কিছু অন্যায় প্রত্যাশ] নয় | দিনে আধঘণ্ট। চরক। কাট তো! নযানতম আশা । তাতেও 

যারা নারাজ তারা কিকোনদিন দেশের লোকের মন পাবে? ভোটের জোরে দেশ 

শাসন করতে পাবে, কিন্ত -তাদেব সেই নৈতিক শক্তি কোথায় যে জনগণ তাদের নির্দেশ 

মান্য করবে? . 

স্যাঙ্কশনস বলতে বোঝায় সেই নৈতিক শক্তি যা বিদেশী শাসকদের গায়ের জোরকে 

হটাতে পারে ও তাব জাষগায় স্বদেশী লোক প্রতিনিধিদের হুকুম দেবার ক্ষমতাকে বসাতে 

পারে। গান্ধীজীর ব্রত তেমন স্যাঙ্কশনস তৈরি করা । কবে একদিন জোয়াব আসবে, 

তার জন্তে কান পেতে থেকে তিনি অহরহ গঠনের কাজ চালিয়ে যান। দেখতে দেখতে 

খাদিশিক্প গড়ে ওঠে । বলতে গেলে বিন! যুূলধনে ৷ 'বিন। রাজান্থকুল্যে 

গাঙ্ধীজী সরাসরি জনগণের সান্সিধ্যে কতটুকু আসতে পারেন? তার বাণী বহন 
করে নিয়ে যাবার জন্যে শত সহশ্র সহকর্ম চাই। তারাই ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে 
ছড়িয়ে পড়বেন ও জনগণের সঙ্গে প্রতাক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করবেন । ত্বারা যেমন জনগণের 
সেব। করবেন তেমনি ভনগণও তাদের সাংসারিক অভাব মোচন করবেন । সে অভাব 

যদি গ্রামবাসীর মাধোর অতীত না হয়। অধিকাংশ কর্মীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । চিরাচরিত 
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স্বাচ্ছন্দ্য'ত্যাগ না৷ করে তারা গ্রামবামী জনগণের পের) করতে পারেন না। নয়তো 

তারা শ্রমজীবী মানুষের পিঠের বোঝা বাড়িয়েই দেবেন । ফলে তাদের সঙ্গেই গ্রামের 

লোকের ঠোকাঠুকি বাধবে। 

সৌভাগ্যক্রমে সত্যিকার ত্যাগী কর্মী দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন ও নিরলম 
সাধনার দ্বার জনগণের চিত্তজম্ব করেছিলেন ৷ কিন্তু যার জন্গো তারা এতকিছু ছেডে- 
ছিলেন ও এত ছুঃখ বরণ করেছিলেন তার নাম স্বরাজ। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা । 

তীার্দের প্রেরণার উৎস ছিল দেশপ্রেম । দেশকে ন। ভালোবাসলে তারা জনগণের 

জন্যে আবেগ বোধ করতেন না। তাদের ভালোবাসা দেশকেন্দ্রিক, জনকেন্দ্রিক নয় | 

আর গান্ধীজীর ভালোবাসা দেশের মানুষকে ভালোবাসা । বিশেষ করে যারা 

দীনহীন, ঘার1 দুর্বল, যারা বিপন্ন, যারা আতুর, যারা অনাথ মেইসব মানুষকে ভালো- 
বাসা। তার ভালোবাসা অহেতুক। তার বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না, দেশের 
্বংধীনতাঁও না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি লডবেন, সেটা তার পাশন, কিন্ত 

স্বাধীনতার পরে খখন লড়বার প্রয়োজন থাকবে ন। তখন কি তার দেশের জনগণকে কম 

' ভালবাসবেন বা কম সেব। দেবেন? জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক নৈমিত্তিক নয়, নিতা | 

দেশ পরাধীন থাকতেও যা, দেশ স্বাধীন হলেও তাই । তিনি জনগণের লোক । 

তাঁরা ও তিনি অভিন্ন। তেমনি তিনি অহিংসার পূজারী | অহিংস ও তিনি অভিন্ন । 

তার সহকমর্শদের সকলের মধোই জলস্ত দেশপ্রেম ছিল, কিন্ধ জনপ্রেম ছিল অতি 

বিরলসংখ্াযক অন্তগামীর মধ্যে । এরাই ধরিত্রীর লবণ । 'এর। ন! থাকলে গান্ধীজীর 

বাক্যগুলে। হয়তো জনগণের কানে পৌছত, কিন্তু গান্গীজীর বাণীর জীবন্ত রূপ তাদের 

চোখে ভাসত না। জন্গণকে এর দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যবহার করতে চাননি, 

দেশের স্বাধীনতাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন জনগণেব জন্যে । নিজেদের জন্যে এদের 
পরোয়া ছিল না। অতি অল্পলেই এ দের অভাব মিটত। এর] ছিলেন প্ররুত সন্াসী। 

জাতীয়তাবাদী এর নিশ্চয়ই, কেন তার চেয়ে বডে! কথ! এ'রা গান্ধীবাদী । 

্বাধীনতার পরেও এনা গান্ধীবাদী থাকবেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এদের ত্যাগস্পহ! 

ফ্ুরোবে না । এরকম নিষ্ঠাবান কর্মীদের কারো কারো সংস্পর্শে আমি এসেছি । জানি 
এরা কী ধাতুতে গড়1। 

দৃক্ষিণ আফ্রিক! থেকে ফেরবার সময় গান্ধীজী দুই হাতে দুটি দান নিয়ে আসেন, দুই 
চোখে ছুটি ধ্যান। একটি তো সত্যাগ্রহ, অপরটি সর্বোদয় । স্বরাজ কথাটি তার 
সি নয়। ধার হ্ট্টি তিনি ঘতদূর জানি টিলক। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বপ্রথম 
উচ্চারণ করেন দাদাভাই নওরোজী | গান্ধীজ অবশ্য পরে ওটিফে আপনার করে 
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নেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই “হিন্দ, শ্বরাজ/ লিখে স্বরাজের একটা সংজ্ঞা দেন 
ব। ছবি আকেন। তার স্বপ্রের স্বরাজ অন্তান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের কর্নার 
বাজ নয়। কেমন করে হবে? তারা তো সত্যাগ্রহ বা সর্বোদয় কোনটার 

দ্বারা অন্ধুপ্রাণিত হননি। গান্ধীজীর স্বরাজের একটি অপরিহার্য অংশ ছিল সত্যাগ্রহ, 

আরেকটি অপরিমেয় অঙ্গ সর্বোদয় । 
স্বরাজের ইস্থতে না হোক যে কোনো উপযুক্ত ইন্থতে সত্যাগ্রহ তিমি 

করতেনঈ । জনগনকে নিয়ে না হোক একজনকে নিয়েও তার সত্যাগ্রহ 

চলত । মত্াগ্রন্তেরই অপর নাম অহিতসাঁ। গান্ধী আর অহিংসা অতিন্ন। জগৎকে 

সভ্যাগ্রহের বাণী শোনাবার জন্যেই তার জন্ম । তেমনি সর্বোদয় হচ্ছে কার জীবনদর্শনের 

লক্ষ্য । কতজনের কতরকম ইউটোপিয়।, গান্ধীজীর ইউটোপিয়া হচ্ছে সর্বোদয়। 

স্বরাজেই থেমে যাবে না তার চলা । তাঁর অগ্রগাঁষীদের চলা । সর্বোদয় যদি স্বরাজের 

অলপ্রতাঙ্গে থাকে তবে স্বরাজও ইংরেজবিদায় নামক একদিনের একটা ঘটনা নয়। 

বতকাল ধরে গভে তোলার মতো! একটি সাধনা । 

স্ববাজ কথাটি তিনি এক এক পটভূমিকায় এক এক অর্থে বাবহাব কবেছেন। 
থে স্বরাজ এক বছবেই হতে পাবে সে স্ববাজ “হিন্দ, স্ববাঙ্' নয়। এক বছবে হতে পারে 

ক্ষমভাব তস্তান্তর। রাজপ্রত্িনিধিদেব হাত থেকে লোক প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা 

আসাঁ। তাবপরে যদি ক্ষমতার সদব্যবহাব না হয় তবে তো ভাবতেব স্বাধীনতা হবে 

ইটালীর স্বাধীনত।ব মতো একটা বডলোকী ব্যাপাব। যাতে তেমন ন]| হয় সেইজন্যেই 

তে “হিন্দ, ম্ববাজ' লেখ।। ইটালীর স্বাধীনত। দূরেব কথা ত্রিটেনেব পার্লামেপ্টাবি 

সীস্টেমও গান্ধীজীব চোখে লাগে না। 'এমন কি গোটা পশ্চিম ভূখগ্ডের আধুনিক 

সভ্যতাঁও তার মতে একটা বাধি, য| ব্রিটেনকে দিয়ে ভারতে সংক্রামিত হয়েছে । 

এককণ্ধায় তিনি চান নীতির জগ২, যেমন সেকালের সাধুসন্তের1! চাইতেন ধর্মের 
ভগৎ। নৈতিককে উপেক্ষা করে বৈষয়িক উন্নতি তাঁব কাছে তুচ্ছ। 

তিনি তার সত্যাগ্রহের দ্ধাব অনৈতিকের সংকমণ হতে স্বদেশকে বক্ষা করবেন, 

তার সর্বোদয় সাধনার ছ্বাবা স্বদেশের জনগণকে প্ররুত সভ্যতার অধিকারী করবেন । 

দীর্ঘ পথ, তাঁব একট! মধাবর্তা স্টেশনের নাম স্বরজি। টিলকের স্বরাজ, দাদাভাইয়েব 
স্বরাক্ত। রাজনৈতিক স্বরাক্ত । পার্লমেন্টারি সীস্টেমকেও তিনি আর তাচ্ছিল্য করেন 

মা। যঁিও পঞ্চায়তী বাবস্থাই তীর অন্বিষ্ট। 



॥ আট ।। 

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী যখন স্বদেশে ফিরে আসেন তখন তার বয়স 

পঁয়তাল্লিশ বছর । যার থেকে প্র।য় পঁচিশ বছরই কেটেছে বিদেশে । দক্ষিণ আফ্রিকাকে 

যদি ইউরোপীয়দের একটি দেশ বলে ধরাহয় তবে পশ্চিমে আর কোনো ভারতীয় মনীষী ব। 

নেতা তার মতে। এতকাল ইউরোপের ব1 ইউরোপীয় উপনিবেশে অতিবাহিত করেননি | 

পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করে তীর যা প্রত্যয় হয় তারই উপর নিতর 

করে তিনি লেখেন “হিন্দ স্বরাজ | তখনে। তিনি জানতেন না ষে সত্যাগ্রহ দক্ষিণ 

আফ্রিকায় সফল হবে, সেইন্ুত্রে ভারতবর্ষে তাঁর নাম হবে, সেখানে পাচ বছর বাদে 

তিনি ফিরবেন, ফেরার চার বছর বাদে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্য গ্রহে নামবেন । 

তার এক বছব বাদে ভারতেব স্বরাজের ইন্থতে অসহযোগ পরিচালন। কববেন । 

বলতে গেলে “হিন্দ স্বরাজ'ই তার ম্যানিফেস্টো | মার্কসের ঘেমন কমিউনিস্ট 

ম্যানিফেস্টো!। ইশ তাহারের সারাংশ দ্রিয়ে তার এক স্বর্দেশবাসী বন্ধুকে তিনি একখানি 

চিঠি লেখেন । চিঠিতে ছ্িল__ 

“এক । পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কোনে | অলজ্ঘ্য ববধান নেই । 

ছুই। পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় সভ্যতা বলে কোনো পদ্ার্থই নেই । আছে এক 

আধুনিক সভ্যত1। সেট। পুরোপুরি বস্তভিত্তিক | | 

তিনি। মাধুনিক সভ্যতার &েওয়। লাগার আগে ইউবোপের লোকের সঙ্গে 
অনেক বিষয়ে মিল ছিল পূবমহাদেশের লোকের । অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষের লোকের। 

আজকের দিনেও যেসব ইউরোপীয়ের গায়ে আধুনিক সভ্যতার ছোওয়া লাগেনি তার। 
ভারতীয়দেব সঙ্গে আরে। ভালো তাবে মিশতে পারে ॥আধুনিক সভ্যতার সম্তনদেপ্স 
চেয়ে । 

চার। ভারতবর্ষ খাসন করছে ব্রিটিশ জাতি নয়, আধুনিক সভ্যত। | তার বাহুন 
হচ্ছে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ টেলিফোন ইত্যাদি সভ্যতার জয় বলে কথিত যাবতীয় 

উদ্ভাবন | 

পাচ। বম্বে, কলকাতা ও অন্যান্ত প্রধান ভারতীয় শহরগুলোষ্ট হচ্ছে প্ররুত 

মহামারীক্ষেত্র । 

ছয়। কালকেই যদি ব্রিটিশ এাসনের জায়গা নেয় আধুনিক পদ্ধতির উপর নির্ভব 
ভারতীয় শাসন তা হলে ভারতের অবস্থা এর চেয়ে ভালে। হবে না । তবেষে টাকাটা 
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উ*লগ্ডে টেনে নেওয়া হচ্ছে তার কিছুট। ভারতে থেকে যাবে । কিন্ত ভারত তখন হবে' 

ইউরোপ অথবা! আমেরিকার দ্বিতীয় অথবা পঞ্চম নেশন । 
সাত। পূব আর পশ্চিম তখনি সত্যি মিলতে পারবে যখন পশ্চিম ওই আধুনিক 

সভ্যতাকে প্রায় পুরোপুরি বিসর্জন দেবে। তারা অন্যভাবেও দৃশ্ত মিলতে পারবে, 
যদি পূর্বমহাদেশও 'আাধুনিক সভাতা গ্রহণ করে। কিন্তু সেপ্রকার মিলন হবে সশস্ত্র 

যুদ্ধবিরতির মতে।। যেমন, ধরুন, ইংলগ্ডের সঙ্গে জার্মানীর । উভয় নেশনই 
মরণশালায় প্রাণধারণ কবছে, যাতে এক অপরকে তক্ষণ না করে। 

আাট । একজন ন। একদল মানুষের পক্ষে সার ছুনিয়ার সংস্কার শুরু কর। বা ধ্যান 

কর! নিতান্তই ধৃষ্টত। | অত্যন্ত রুত্রিম ৪ বেগবান যানবাহনের দ্বারা এমন কিছু করার 
চেষ্টাও অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা । | 

নয়। বস্তগত স্বাচ্ছন্দা বুদ্ধির দ্বারা নৈতিক বিকাশ হয় না, এটা সাধারণভাবে 
জাহির করা যেতে পারে । 

দশ। চিকিৎসাবিজ্ঞান হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘনীভূত সারাৎসার। উচুদরের 
ডাক্তারি দক্ষতা বলে ঘ1 চলে তার চেয়ে হাতুড়েগিরি অশেষগুণে শ্রেয় | 

এগারে। । শয়তান তার বাজস্ব রক্ষা করার জন্যে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করেছে 

হাসপাতাল গুলে। হচ্ছে তাই। পাপ, দুর্গতি, অধঃপতন ও প্ররুত দাসত্বকে চিরস্তন 

করে তারা । আমি যখন ভাক্তারিতে তালিম হতে চেয়েছিলুম তখন আমি সম্পূর্ণ 
দিশাহারা হয়েছিলুম । হাসপাতালে যেসব অনান্ষ্টি ব্যাপার হয় তাতে কোনপ্রকার 
অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে পাপকর্ম । যৌনব্যাধির জন্যে, এমন কি ক্ষয়রোগের 

জন্যেও, যদ্দি হাসপাতাল না থাকত তা হলে আমাদের মধ্যে কম ক্ষযরোগ ও কম 

যৌনব্যাধি থাকত । 
বাব। বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারত যা শিখেছে তাকে নী-শেখাতেই তার পরিস্রাণ। 

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, উকিল, ডাক্তার ও সেইপ সমস্তকেই ,যেতে হবে। 

কুষকের সরল জীবনই হচ্ছে এমনতর জীবন যাতে সত্যিকারের স্থখ, একথা জেনে 
তথাকথিত? উচ্চতর শ্রেণীদের - সচেতনভাবে ধর্ষোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে কৃতসংকল্প হয়ে 

বাচতে শিখতে হবে। 

তেরো । ভারতের পক্ষে কলে তৈরী কাপড় পর! অন্চিত, তা সে ইউরোগীয় 
মিলেরই হোক আর ভারতীয় মিলেরই হোক । 

চোদ্দ। ইংলশু ভারতকে এবিবয়ে সাহায্য করতে পারে। তা হলেই ভারতের 

উপর তার অধিকার অঙ্গুমোদনষোগ্য হবে । ইংলগে আজকাল অনেকে এইমর্ষে ভাবেন । 
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পনেবে। | জনগণেব বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যেব একট] সীম] বেধে দিষে পমাজেব নিয়ন্ত্রন 

কধা ছিল প্রাচীন খধিদেব বিজ্ঞত1। প্রা পাঁচ হাজাব বছবেব রুক্ষ লাঙল আঙগকেও 

চাষীর্দেব লাঙল । তাব মধ্যেই পবিত্রাণ। এই ধবনেব অবস্থাতেই মানুষ দীর্ঘকাল 

বাচে। বীচে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে । তেমনধার! শাস্তি ইউবোপ উপভোগ কবেনি 

আধুনিক কার্যকলাপ অবলম্বন কবাব পব থেকে ।+-” 
উপবোক্ত চিন্তীধাব। যে ভাবতীয নয তা! এক আচডে চেনা যায । ধাঁমমোহন বা 

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ বা ধবীন্দ্রনাথ, গোখলে বা! টিলক (কউ সভাতাব সামনে “আধুনিক” 
বলে একটি বিশ্লেষণ বসিষে দিষে তাকে এককথায খাবিজ কবেনান। পূৰ ৪ পশ্চিমের 
বিভিন্ন বা বিপবীত সভ্যতাব কথাই তব তেবেছেন। কেউ বা চেয়েছেন সমস্য, কেউ 

বা আত্মবক্ষাব খাতিবে পাশ্চাত্যকে বোধ কবতে বলেছেন । 

আসলে ওই চিস্তাধাব ইউবোপেবই ভিন্রধুখী চিস্তাধাবা। সবাই “য আধুনিকেব 

পক্ষে তা নয। বিপক্ষেও বহলোক ৷ এমন কি সভাত! কথাটাবও স্বপক্ষে বিপক্ষে বনু 
ব্যক্তি । প্ররুতিসম্মত জীবনই সুখ, প্ররুতিব যে যত কাছে সে তত সুখী, এ তত 

ইউবোপেব অষ্টাদশ শতাকীব অনেকেই মানতেন | শিল্পবিপ্রবকে ও যন্ত্পাতিকে 

ইউবোপেব মনীধাব একভাগ ববাধব বাধ? দিয়েছে । কিছুতেই খন ঠেকান গেল না, 

তখন পথ চেডে দিতে হলে] । 

বাশিষাতে অপেক্ষারুত নতুন বলে টলস্টঘ নতৃন কবে বিবোধিতা কবেন। ততদিনে 

আবো স্পট হয়েছে যে ক্যাপিটালিজম ফলিত বিজ্ঞানকে পাঁগিষেছে মাঁপনাব কাডে, 
সমাজেব কাজে নয | আব ক্যাপিটানিজম নিষেছে মামাদাবাদেব রূপ । আব "হাব 
দৌপিব হযেছে মিলিটাবিজম । এমনি কবে দেশে দেশে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সম্ঘাত 

ধূমাধিত হচ্ছে টলস্টয বুঝতে পেবেছিলেন “য তাব অনিবার্ধ পবিণাম একদিকে যুদ্ধ ৪ 
অপবদিকে বিপ্লব । সময থাকতে তিনি প্রতিকাবচিন্তা কবেছিলেন। কিন্ত প্রতিবোধ 

কবতে উদ্যোগী হননি । সে ভাবট] পল গান্ধীজীব উপবে | 

টলস্টয় এক! নন, আবে! অনেকেব চিম্তাধাব! যুদ্ধবিবোধী তথা বিপ্লববিবোধী ছিল । 

সেইজন্যে আধুনিক সভ্যতাবিবোধী, এমন কি সভ/ত] জিনিসটাবই বিবোধী ছিল। কিন্ছু 
চিন্তাব উপযোগী কর্মে সন্ধান জানতেন ন। অনেকেই, ধাবা জানতেন তাদেব কর্মক্ষমত] 

ছিল না। তদ্দেব ভিড ঠেলে এগিষে আসেন গান্ধীজী। তাব হাতে সত্যাগ্রহ বলে 
উপযুক্ত একটি অস্ত্র । আব তাব পেছনে অল্পসংখ্যক হলে একদল সৈনিক। 

দক্ষিণ আফ্রিকাব সত্যাগ্রহ শুরু হবার দু'বছব পবে ও শেষ হবাব পাচ বছব আগে 
হিন্দ, ম্ববাজ* পড়ে টলস্টয় আশীর্বাদ কবেছিণলন, পকদ্ধ গোখলে খুশী হননি । 
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তৎকালীন ভারত সরকার ও বই নিষিদ্ধ করে দেন। গান্ধীজী ভারতে ফিরে এনে নেতৃত্ব 
নিলে পরে ও বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা! অগান্টি কর! হয় । 

গত শতাব্ধীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এক প্রস্থ নতুন যুল্য এসে আমাদের 
পুরাতন মূল্যগুলিতে ঘা দিয়েছিল। চপল ২৯, আরেক প্রস্থ মূল্য 
এসে আবার ঘ! দ্িল। শ্রবার নতুন শেখা মূল্যগুলিতে। মহাত্মার দাবী হলো যা 
শির্খেছি তাকে না-শিখতে হবে । শ্লেটের লিখন মুছে ফেলতে হবে । 

এবারকার অভিযান আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে। তার অপরাধ সে বি ূ 

তাতে কেবল বস্তুগত তুখ-ন্বাচ্ছন্দোর বৃদ্ধি হতে পারে, কিস্ত নৈতিক বিকাশ হবার নয় | 

আর মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বাচে না । অন্নের সঙ্গে চাই অমৃত । যাতে তাকে 

অমৃত করবে না তা! নিয়ে ঘেকী করবে? মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসা বহ্যুগ পরে ঘুরে 
ফিরে এল । ূ 

যীশুর জিজ্ঞাসাঁও বলতে পারি । তাতে তোমার লাভ কী হবে, যদি মি সার! 
দুনিয়াটা পাও, কিন্ত আপন আত্মাকেই হারাও ? 

আমারের যুগেও এ জিজ্ঞাস। বিভিন্ন কে ধ্বনিত হয়েছে । গান্ধীজী হ্বয়ং বলেছেন 

.ষে “হিন্দ, স্বরাজে' প্রকাশিত মতামতগুলি যদিও তার নিজের তবু তিনি বিনভ্রভাবে 
অন্থসরণ করতে চেষ্টা করেছেন টলস্টয়, রাসকিন, থোরো, এমার্সন প্রভৃতি লেখকদের, 
তা ছাড়। ভারতীয় দর্শনাচারদের | বিশেষ করে টলস্টয় বেশ কিছুকাল থেকে তার 

অন্যতম গুরু | 
গাদ্ধীজীর জিজ্ঞাসাকে মৈত্রেয়ীর বা ষীত্তর জিজ্ঞাসার মতো .একটি বাক্যে সংহত 

করলে এইরকম দ্াড়ায়__বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে তুমি করনে কী, 

যদি তোমার হৃদয় অসাড় হয়, বিবেক নিষ্ক্রিয় হর, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্র! 

হয়ে উঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক ? 

গা্ধীজীর চেয়ে টলস্টয় আরো! ভালেো৷ করে চিনতেন ইউরোপের আধুনিক সভ সভ্যতাকে 

এক জয়গায় তিনি লিখেছেন, এত যে বড়াই করছ তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতার, কিন্থ 

কোথায় থাকে তোমার ব্যক্তিত্বাধীনতা, যখন যুদ্ধের জন্যে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়, 

যখন কন্স্ক্রিপ্ট হয়ে তুমি মানুষ মারো? 

“হিন্দ স্বরাজ* রচনার পাচ বছর যেতে ন। যেতেই মহাযুদ্ধ বেধে যাঁয়। রাশিয়া, 

জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ গোড়। থেকেই কন্স্ক্রিপশন চালায় ৷ ইংলগু . যতদিন 

স্্পব এড়ায়, কিন্তু শেষ পর্বস্ত তাকেও তাই করতে হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যক্তি- 

খ্ধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। গেল তো! এমনি করে একটি মূল্য। এমনি করে 
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আরো কয়েকটি গেল রাশিয়ার ছুই বিপ্লবে। তারপর ফাসিস্ট ইটালীতে। তারপরে 
স্টালিনের রাশিয়ায় । তারপরে হিটলারের জার্ধানীতে। তারপরে পারমাণবিক শক্তি" 
সম্পর আমেরিকায় । 

আমার জীবনে গান্ধীজী ও টলস্টয় বলতে গেলে একই সময়ে আসেন । মনে মনে 
আমি বিষয় বৈরাগী নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠি। জনগণের মধোই দেশের ও নিজের সার্থকতা 
দ্বেখতে পাই । জীবনের গভীরে তলিয়ে যেতে হলে গ্রামেই যেতে হবে, নগবে নম 

নগরের জীবন বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু অগভীর। কারুশিল্প ও কৃষি যা দিতে পারে 
কলকারখান। কি কখনো পারে? বিত্তের দিক থেকে যা কম পড়বে চিত্তের দিক থেকে 

পুষিয়ে যাবে । 

কোন্টা সার কোন্ট? অসার বেছে নিতে হলে নাগরিক সভ্যতার মায়া কাটাতে 
ইয়। কিন্ত আধুনিক সভ্যতা বলতে কি নাগরিক সভ্যতাই বোঝায়! তার চেয়ে 

আরো বড়ো! কিছু নয়? আধুনিক সভ্যতার সংজ্ঞ।কি রেল স্টীমার আদালত 
হাসপাতাল কলকারখান। শহর ? তা ষদ্দি হয় তবে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চারুশিল্প এরা 

কোথায় দাড়ায়? 

বিজ্ঞান যে এতবড়ে৷ আসন জুড়ে বসেছে সে কি শুধু বস্তগত স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণিত 

করার জন্যে? না সত্যের সন্ধানে অতন্দ্র থেকে নিত্য নতুন তথ্য ও নিরম আবিক্ষিষ্মার 
জন্যে? সাহিত্যিকদেরও চোখে ঘুম নেই । তারাও সজাগ । কিসের জন্যে ? সৌন্দর্যের 
তথা সত্যের অন্বেষণে নয় কি? না কেবল ধনীদের মনোরগ্জনের জন্যে? চারুকলার 

সাধকর! ষে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত তা কি কামিনীর নগ্রতার বিনিময়ে 

কাঞ্চনের আশায় ? 

সন্দেহ নেই ঘে এসব ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবসাদারি চলেছে | যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে 
বুজরুকি | কিন্ত গত পাঁচশে! বছরের খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে মাচ যদি 
মধ্যযুগের নিরাপদ বন্দর ছেড়ে অকৃলে তরী 'ভাসিয়ে থাকে তবে তা বস্তুগত, সদাগরিব 
জন্যেই শুধু নয়, অবস্তগত অচেনা অজানা সত্য ও সৌন্দর্যের অভিনব বন্দরে নতুন করে 
আশ্রয় নেবার প্রয়োজনেও। আধুনিক সভ্যতা। হচ্ছে গভিণীল সভ্যতা । তার বাইরের 

যানবাহনের গতি হচ্ছে ভিতরের চিন্তান্রোতের গতি | চেতনাশ্রোতের গতি | 
গত পাঁচশে। বছরের ইতিহাসে অন্ধকারের ভাগ হয়তো বেশী, কিন্ত আলোর ভাগ কি 

'নেহাৎ কম? কী করে আমি আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল অন্ধকারটাকেই 
'দেখি? আর আলোর মূল্য অন্বীকার করলে কি অন্ধকারের মূল্য বেড়ে ঘায় না? 

অন্তহীন ভাবনার পর যেখানে এসে আমি পৌছলুম সেখানে আমি জনগণের পক্ষে, 
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অহিংসর পক্ষে, গাঁন্ধীজীর পক্ষে, কিন্ত সেইদঙ্গে আধুনিক সভ্যতারও পক্ষে, তার 

গতিশীলতারও পক্ষে । নিত্য নতুন আইডিয়া, নিত্য নতুন আবিষ্কার, নিত্য নতুন সমষ্টি 
না হলে আমি ঝাচব না । এুলত্রাস্তি করবার ষে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা! আমার চাই । 
আধুনিক সভ্যতা এ স্বাধীনতা দ্রিয়েছে। মধাযুগের সভ্যতা এ স্বাধীনতা দেয়নি। 
ধর্মের নামে নীতিব নামে কেডে নিয়েছে । 

ও ছাড। আর কোনে। মীমাংসা আমার পক্ষে--আমাব মতো তরুণদের পক্ষে 

সম্ভব ছিল ন|। উনবিংশ এতাবীতে ইংরেজী শিক্ষা প্র্বতনের ফলে যে মূল্য পরিবর্তন 
স্বটেছিল আমর] তার উত্তরাধিকারী | হিসাব করলে আমরা তার চতুর্থ পুরুষ । আমরা 

আর উজিমে ষেতে পারতুম না । ইংরেজী স্কুল ছেড়ে দিলেও আমাদের সেই উত্তরাধিকার 
আমাদেন সঙ্গ নিত। জাতীয় বিদ্যালয়ে সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রবেশ 

করত। 

আমাদের সে উত্তরাধিকাব স্ত্রে পাওয়া আধুনিক যুগের তথা পূর্ব-পশ্চিষ্ের মহা- 
মানবের পবিবন্তিত যলারাজি আমর। কারে। কথায় বিসর্জন দিতে পারিনে । রামমোহন 

থেকে রবীক্রন1এ পর্সস্ত যে এঁতিহো আমর। লালিত হয়েছি তার প্রবাহ কারো 

কথায় শুকিয়ে যাবা নয়। এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে আমর! গান্ধীজীর প্রবর্তিত 
আরেক প্রস্থ যল্য মাথা পেতে নিই | মানুষে মানুষে বিবোধ যদি দেখা দেয় তবে সে 

বিবোধ অহিংসভাবেই মেটাতে হবে । মেটাতে না পাবলে যেট! অনিবার্ধ হবে সেটা 

সহিংস সংগ্রাম নয়, অহিংস সংগ্রাম । অহিংসার পেছনে রয়েছে হাজার হাজার বছরের 
ভারতী তথা খ্রীষ্্ীয় এরতিহা। প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে প্রাণীর প্রতি অহিংস । 

সতা তেমনি মহামুলাবান। সত্যের পেছনে রয়েছে হাঙ্গার হাজাব বছরের বিশ্বজনীন 

ধ্রতিহথ । মহাত্মার মধ্যে তারই পরিপূর্ণতা । তিনি দেশের মঙ্গলের জন্যেও অসত্য 
অবলম্বন করবেন না। সাব কার্ধকলাপ মকলের সামনে খোলা । মরকারেব কাছেও 

ভাব গোপনীয় কিছু নেই । 

তেমনি জনগণের বঞ্চনার অবসান আমাদেরও কাম্য । ম্মরণাতীত কাল থেকে 

খার্দের পায়ের ওলায় রাখ হয়েছে তাদের হাত ধরে তুলতে হবে, তুলে পাশে বসাতে হবে, 
সমান সুযোগ দিতে হবে । সম্ভব হলে সমানের চেয়ে ও বেশী দিতে হবে, যাতে অতীতের 

সঞ্চিত অসাম্য দূর হতে পারে । এর জন্য ঘদি ভাগ্যবাম শ্রেণীকে ত্যাগ শ্বীকার করতে 
হয় তো। সেট। করতে হবে হ্ছেচ্ছায় ও সানন্দে । অন্তায় স্থৃবিধে যে ঘা পেয়েছে ভাকে 
'ীকডে ধরে থাকা উচিত নয়। বিপ্লবের দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে যাওয়াই পিপ্রব 
পরিহারের প্রকষ্ট পন্থা! । পা্ধীজীরও উদ্দেপ্ট তাই । জনগণকে সঙ্গে দিয়ে চলে বিপ্লবের 
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দরকার হবে না, কারণ বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের কাটাকুটির পর যেটুকু শেষপর্বস্ত বাঁচে গান্ধী 
নেতৃত্ব তার চেয়ে বেশী এনে দেবে। 

. গান্ধীবাদী রাষ্ট্র ষদি নৈরাজ্যের দিকে অক পথ যায় তা হলে তো আমার্দের 
কোনো খেদই থাকে না। টলস্টয়ের মতে। আমিও ছিলুম রাষ্্রমাত্রেরই উপর বিরূপ । 
স্বাধীনতায় লাভ কী হবে যদি রাষ্্ব তেমনি থেকে যায়? গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মনের 
মিল অহিংসার জন্যে ততট। নয়, নৈরাজ্যের জন্যে যতট]। 

| ময় ॥ 

অথচ এমনি আমার নিয়তি যে আমাকেই কিন জড়িয়ে পডতে হলো। রাষ্ট্রের সঙ্গে। 
ষে আমি টলস্টয় গান্ধীর প্রভাবে অহিংস নৈরাজ্যবাদী। নিয়তি বোধ হয় আমাকে হাতে 

কলমে শেখাতে চেয়েছিল ষে স্বরাজ্য আর নৈরাজ্য একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নয়, স্বরাজ্য 

হচ্ছে স্বরাষ্ট্র আর স্বরাষ্ট্র ষদিও সর্বোদয়ের অভিমুখী তবু তা৷ রাষটশৃন্যতা নয় । 
ইতিমধ্যে আমার শিক্ষনবিশী আমাকে ইংলণড নিয়ে ঘায়। সেখানে দু'বছর থাকি 

ও ছুটি পেলেই ইউরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে আমি । টলস্টয়, রাসকিন প্রভৃতির কথা 

আমার মনে ছিল । দুঃখের সঙ্গে লক্ষা করি যে ইতিহাস তাদের শিক্ষা উপেক্ষা করছে, 

সমুদ্র যেন উপেক্ষা করছিল রাজ! ক্যানিউটের অন্ুজ্ঞা । প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যেমন 
তাদের অন্ুবতীর সংখ্যা অগণ্া ছিল যুদ্ধের দশ বছর পরে তেমন নগ্ন। যুদ্ধ যেন 

ঈর্বপ্রকার আদর্শবাদকে অবাস্তব বলে কোণঠাসা করেছে । করেনি কেবল 
কমিউনিজমকে । কিস্তু কমিউনিজম আদর্শবাদ' বলে আপনার পরিচয় দেয় ন|। 
কমিউনিজম বলে সে বস্তবার্দ, সে এমন একপ্রকার বস্তবাদ ঘা পূর্বনিধ্ণরিত ঘটনার 

মতো ইতিহাসে একদিন সম্ভব হবেই । 

যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবাত্মার প্রতিবাদ তখনে! সাহিত্যের বিষয় ছিল। মান্য তো 

একেবারে যন্ত্রদাস বনে যেতে পারে না । যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থেকে যন্ত্র বনতেও তার 

অনিচ্ছা । সে হবে যন্ত্রী। কিস্তু তেমন সৌভাগা আর ক'জনের হয় ! ওদিকে আলাদীনের 
দৈত্যের মতো একালের যন্ত্র চাইবামাত্র যা এনে দিচ্ছে তা কি সেকালের ভাত চরকার 

কর্ম! তা ছাড়া এমন সব দরকারী কাজও তে। করে দিচ্ছে ঘ! বিনা যস্ত্রে হবার নয়। 
2 প্রাচীনদের জীবনে যেমন তাঁত চরক। কাস্তে হাতুড়ি আধুনিক জীবনে তেখনি বাপ্প 
বি্যুৎ পেল চালিত ঘন্ত্র। এর হাত থেকে পরিত্রাণের কথা হয়তো! একদা বাস্তব ছিল, 

€১ 



এখন অবান্তব। তাই বস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্তর থেকে উত্থিত হলেও ব্যবহারিক' 

ক্ষেত্রে সকলেই যন্ত্রমুখাপেক্ষী। এমন কি অটোমেটিকেরও যথেষ্ট প্রচলন । তাতে 
শ্রমিকের দানাপানি বিপন্ন, তবু শ্রমিকরাও তা ব্যবহার করছে । সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট বা 

চকোলেট পাচ্ছে । যন্ত্র ভারতের মাটিতে অপেক্ষারুত নতুন ও তার সঙ্গে বিদেশী শাসন 
শোষণ সংযুক্ত বলে গান্ধীজী তার শ্বদেশবাীর মনে যতট1 দাঁগ কাটতে পেরেছেন 
টলস্টয় তার স্ব্দেশবাপীর মনে ততট। নয়। থোরে! তো৷ নয়ই । কী ক্যাপিটালিল্ট 

কী কমিউনিস্ট কী আযানাঞ্চিষ্ট সবাই এখন যন্ত্রের পক্ষে। যদিও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 

শোনা যায় । 'ওট1 যেন বিশ বছর ঘরসংসার করে সন্তানাদি হওয়ার পর বিবাহের 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । 

অথচ কলকারখানার পেছনে কলের মত খেটে ও অবসর সময়ে কলের গান শুনে ব। 

কলের অভিনয় দেখে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিকল । একট। যুদ্ধবিগ্রহ পেলে সে যেন বে 

যায়। কিন্ত সেক্ষেত্রেও কি কলের মতে! লডতে হয় না? মানুষের জীবনযাত্রা গত 

দ্ুই শতাব্দীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রের বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । সাধারণত 

ধনতগ্বের আওতায় । কিন্থ সমাজতন্ত্রের আওতায় হলেও মোটামুটি এমনই হতো । 

সমাজতন্্ও নিছক কান্ডে হাতুভির ব্যাপার হতে৷ ন1। 
দেখলুম পুরাতন নীতিবোধ আর কাজ দিচ্ছে না। নীতির ক্ষেত্রে এসেছে বিশঙ্ঘলা 

তেমনি পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে সংখয় । সংশয় থেকেও বিশৃঙ্খল আসে। ইউরোপেব 

সমাজে যে ভাওন ধরেছে তার জন্যে শিল্পায়ন যথার্থই দায়ী । কৃষি ও কারুশিন্পভিত্তিক 
সমাজ যদি ধীরে ব্ুস্থে শিল্পায়িত হতো৷ তা হলে হয়তে ভার্নও হতে! ধীর মন্থর । 

কিন্তু পু'জিওয়ালাদের লাভের জন্যে বা এক নেশনের সঙ্গে আরেক নেশন পাল্লা দিতে 

গিষে শিল্পায়নের গতি এত দ্রুত হয়েছে যে কৃষি ও কারুশিল্লভিত্তিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে 
আঘাত লেগে তার ভাঙন ত্বরান্বিত হয়েছে । ইংলগ্ডের যেখানে দুই শতক লেগেছে 

জার্মানী সেখানে দুই শতকের পথ অধ” শতকে অতিক্রম করতে গিয়ে অনর্থ ডেকে 

এনেছে । মহাযুদ্ধের পরেও কি তার শিক্ষা হয়েছে? কারোরই ন]। 
শিল্পায়নের ঘাডে কিন্ত সবট| দায়িত্ব চাপানে! যায় ন1। তার পূর্বেই সমাজবিপ্লবের 

আইডিয়1 ফ্রান্সে ও জামানীতে বাম বেঁধেছিল। অর্ধশতকের পূর্বের অর্ধ ণতক 

মনোৌজগতের ঘাতপ্রতিঘাতে মুখর । আরে। অধ'শতক পিছিয়ে গেলে পাওয়। যাবে 

করামী বিপ্লব । তার আদিতে ছিল জবিমিশ্র রাষ্ট্রবিপ্রবের সংকল্প । ধাপে ধাপে এল 

সমাজবিপ্নবের চিন্তা । সেটা যদিও তখনকার মতো। ব্যর্থ হলো! তবু তার নীঞ্ছ বুনে রেখে 
গেল ভাবীকালের জন্তে | 
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বিংশ শতাব্দীর গাছপালার মূল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কি ফলাসীবিপ্রবেরও 
'আগে। ইংলগ্ডেরও দান কম নয়। রাজার মুড তো ওরাই প্রথম কাটে। ফরাসীরা 
'তার দেড় শতক বাদে। রুশরা আরো দেড় শতক পরে। রাজাই হলেন ফিউডাল 
সমাজের মাথা | তার মাথা নেওয়া মানে ফিউড|ল সমাজের মাথা নেওয়া । লে সমাজ 

তার পরে বাঁচে কি করে? অভিজাতদের প্রাধান্ত যায়। বুর্জোয়াদের প্রাধান্য আসে। 
রুশদেশে তো৷ বুর্জোয়াদেরও প্রাধান্য ঘায়। | 

আমি যে সময় ইউরোপে ছিলুম সেট1' বাইরের দিক থেকে ' শান্ত হলেও ভিতরে 
ভিতরে অশাস্ত। নতুন শৃঙ্খলার জন্তে মানুষ উত্তল! হয়ে উঠেছিল। নতুন শৃঙ্খল 
'লতে মধ্যযুগের শ্রীষ্টায় শৃঙ্খলার পুনরাবর্তন বোঝায় না। নতুন বলতে যা বোঝায় 
তা পুরানোর রকমফের নয়। সত্যিকার নতুন শৃঙ্খলায় থাকবে রেনের্মীসের মানবিকতা, 

ফরাসীবিপ্বের সামা "মৈত্রী স্বাধীনতা, শ্রমবিপ্রবের শিল্পায়ন, রুশবিপ্লবের সামাজিক ন্যায়, 
ইংলগ্ডের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, আমেরিকার সেকুলারিজম | 

কিন্ত মার্স ও ম্যামনের আরাধন। ঘদি সমানে চলতে থাকে তা! হলে আর নতুন 
শৃঙ্খলা! কী হলো! দুদিন আগেই হোক, পরেই হোক, মানুষ মোহমুক্ত হয়ে আবার 

তেমনি প্রশ্ন করবে, বিজ্ঞানের বরে এত সম্পদ এত বিক্রম নিয়ে আমর করব কী, যদি 

আমাদের হৃদয় হয় অসাড, বিবেক হয় নিষ্রিয়, আত্মা বিকিয়ে যায় ও জীবনযাত্রা! হয়ে 

হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো যান্ত্রিক? কী করতে এ জগতে আসা, কেনই বা অপঘাতে 

মরা, অমরত্ব কি নিশ্চিত, না এখানেই সব শেষ? হীশ্বব কি আছেন, না শয়তান 
আমাদের রাজত্ব দিয়ে ভোলাচ্ছে, যেমন ভোলাতে চেয়েছিল যীশুকে? প্রগতি যাকে 

বলছি তা কি গতিতেই নিবদ্ধ, না তার আছে একট! অস্তিম লক্ষ্য? অন্তহীন প্রগতি 
কি একট] মীনস, না! একটা এণ্ড? 

টলস্টয় তার জীবনে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে দেখেন সব 'অস্তঃসার- 

শূন্য, সব ঝুটা। শ্রীষ্টের জীবনই তাঁকে বাচার প্রেরণা জোগায়, নইলে আত্মহত্যা 
করতেন । সেই সঙ্গে বুদ্ধের শিক্ষা । অহিংস! ও প্রেমই তাকে শাস্তি দেষ। জীবনযাত্রাকে 

সরল করে, এনেই তিনি জীবনের তাৎপর্ধ পান। তার মৃত্যুর পূর্বে তিনি গান্ধীকে যে শেষ 
চিঠি লেখেন সে চিঠি যেন তার শেষ টেস্টামেন্ট। ওইভাবে গাদ্ধীকেই যেন তিনি 

দিয়ে যান তাঁর জীবনের ব্রত, তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার । ভাতে 
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টলস্টয়ের নিজের দেশ তব মৃত্যুর সাত বছর ধাদে এই দৌটানার অবসান ঘটায় 
্রষ্টধর্মকে_ ধর্ম জিনিলটাকেই--জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে । সেই ষঙ্গে ঈশ্বর- 

বিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া সোজান্থ্জি নাস্তিক বনে যায়। মে আর প্রেমের 

নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিযঘ্পমে। ফলে একদিক থেকে সে 

ভারমুক্ত হয়েছে । 'বিবেকভারমুক্ত । হাদয়ভারমৃক্ত ।' তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা 

প্রেমাবতারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না । কেউ বলতে পারে না যে তার কথায় 

ও কাজে অসঙ্গতি আছে বা সে ভগ্ু। সমস্তক্ষণ একট] দোটানায় পড়ে তার মানসিক 

্বাস্থা নষ্ট হচ্ছে না । সেদেহে মনে তুস্থ। | 

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে একথা! বল! চলে না । এরা না পারে শ্রীষ্টে 

ব| ঈশ্বরের বিশ্বাস হারাতে, ন| পারে মার্স বা ম্যামনের আরাধনায় বিবত হতে । কিন্তু 

ইতিমধ্যে এদের বিস্তব লোঁক কায়মনে পেগান হয়ে গেছে । যেমন ইটালীর ফাসিস্টরা, 

জার্মানীর নাৎসীরা!। তারা এখন রোমান বা টিউটন পৃপুরুষর্দের মতো প্রাক্গ্রীষ্টান 

এন্তিহ্নো বিশ্বাসী । খ্রীষ্টের কাছে ব! ঈপ্বরের কাছে তাদের কোনে। জবাবর্দহি নেই । 

তারা নিথ্বিবেকে নরহত্যা। করতে পারে । রক্কেই তাদের উল্লাস। টলস্টয় বোধহয় স্বপ্পে গু 

ভাবতেও পারেননি যে দোটানার এটাও একট সমাধান। আর এ জমাধান 

কঞ্সিউনিজমেবই প্রতিক্রিয়া । ইউরোপের একপ্রান্তের খ্রীষ্টান ঘি কমিউনিস্ট হয় 
অপব প্রান্তেব শ্রীষ্টান ফামিস্ট ব। নাৎসী হবে। অমনি করে শ্রীষ্টের তথা ঈশরের টান 

কাটাবে । তখন একমাত্র টান হিংসার । 

এদেব বাদ দিলে যারা থাকে তারা এখনো এরকম কোনো সমাধানে সম্মত নয়। 

তারা শ্যামও রাখবে, কুলও রাখবে । তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্ু, জীবনযাত্রায় অস্রখী, 
জীবনের আভান্তরিক ন্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অক্স্থ। এমন অবস্থার অন্য নাম 

70818155 বা জীবনজোড। অন্বন্তি | বৃত্তি কাজ করছে, বুদ্ধি কান্স করছে, কিন্তু সন্ভায় 

অবসার্দ। 

টলস্টয়ের সেই চিঠিতে আরো একপ্রকার ভবিত্যদ্বাণী ছিল । যদিও অতট] স্পষ্ট নয়। 

গান্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ম | লিখেছিলেন ধষি__ 
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টলস্টয়ের নিজের দেশ তাব মৃত্যুর সাত বছর ধাদে এই দৌটানার অবসান ঘটায় 
্রীষ্টধর্মকে- ধর্ম জিনিসটাকেই--জনগণের মাদক বলে বিসর্জন দিয়ে । সেই সঙ্গে ঈশ্বর- 

' বিশ্বাসকেও। সোভিয়েট রাশিয়া! সোজান্্জি নান্তিক বনে যায়। সে আর প্রেমের 

নিয়মে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে হিংসার নিয়মে। ফলে একদিক থেকে সে 
ভারমুক্ত হয়েছে । বিবেকভারমুক্ত । হ্ৃদয়ভারমূক্ত । তাকে আর ঈশ্বরের কাছে বা 

প্রেমাবতারের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কেউ বলতে পারে না যে তার কথায় 
ও কাজে অসঙ্গতি আছে বা সে ভগ্ু। সমস্তক্ষণ একটা দোটানায় পডে তার মানসিক 

স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে না । সে দেহে মনে সুস্থ । 

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কে একথ| বলা চলে না। এর! ন! পারে শ্রীষ্টে 
ব! ঈশ্বরের বিশ্বাস হারাতে, ন1 পারে মার্প বা! মামনের আরাধনায় বিরত হতে। কিন্ত 

ইতিমধ্যে এদের বিস্তর লোক কায়মনে পেগান হয়ে গেছে । যেমন ইটালীর ফাসিস্টরা, 

জার্মানীর নাৎসীরা। তারা এখন রোমান ব। টিউটন পূর্বপুরুষদ্দের মতো প্রাকগ্ীষ্টান 

এঁতিহো বিশ্বাসী । গ্বীষ্টের কাছে বা ঈশ্বরের কাছে তাদের কোনো জবাপর্দিহি নেই । 

তা৷ নিধিবেকে নরহতা। করতে পারে । রক্তেই তাদের উল্লাম। টলস্টয় বোধহয় স্বপ্পেও 

াবতেও পারেননি যে দোটানার এটাও একটা সমাধান। আর এ সমাধান 

কঞ্সিউনিঙ্গমেরই প্রতিক্রিয়া । ইউরোপের একগ্রান্তেব গ্রষ্টান যদি কমিউনিস্ট হয় 
অপব প্রান্তেব খ্রীষ্টান ফাসিস্ট ব। নাৎসী হবে। অগননি করে শ্বীষ্টের তখ। ঈশ্বরের টান 

কাটাবে । তখন একমাত্র টান হিংসার । 

এদের বাদ দিলে যার! থাকে তাঁরা এখনো! এরকম কোনো সমাধানে সম্মত নয । 

তারা শ্তামও রাখবে, কলও রাখবে । তাই তারা জীবনদর্শনে অতৃপ্ু, জীবনযাত্রায় অন্ুী, 
জীবনের আভ্যন্তরিক স্ববিরোধে ও অর্থহীনতায় অন্সস্থ। এমন অবস্থার অন্য নাম 

10218195 বা জীবনজোড অন্বস্তি । বৃত্তি কাজ করছে, বুদ্ধি কাজ করছে, কিন্ত সভায় 

অবসাদ । 

টলস্টয়ের সেই চিঠিতে আরো! একপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল । যদিও অতটা] স্পষ্ট নয় | 

গাঞ্ধীই বুঝতে পেরেছিলেন তার মর্ঘ। লিখেছিলেন খধি-_ 
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[15108110109 01 05 01015101910, ০০৫01 211 075 ৬০110, 111 01095 0108019 

[9105 10811. 

৫৫ 



দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ তখনো বেশীদূর এগোয়নি । তার সিদ্ধি তখনো সুদূর ও 
অনিশ্চিত। তথাপি টলস্টয়ের শ্েন দৃষ্টিতে ধরা পডেছিল যে গান্ধীজীর কাজই পৃথিবীর 

সব চেয়ে সারবান, সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে একদিন খ্রীষ্টান নেশনগুলি কেবল নয়, 

সালা জগতের নেশন সমূহ 'অপরিহার্ষদূপে অংশ নেবে । 

ইউরোপে সেদিন আমি তেমন কোনো লক্ষণ দেখিনি । তবে অনেকের সঙ্গে আলাপ 

কবে বুঝেছি তারা হিংস! প্রতিহিংসায় ক্লান্ত । তার! চান চিরতরে শান্তি। কিন্ত শাস্তি 
চাইলেও তে। আর অমনি মেলে না। তার জন্য জীবনযাত্রাকে ঢেলে সাজাতে হয়। 
ধনদেবেব উপাসনা! করলে রণদেবও আপনি এসে উপস্থিত হন। তিনিও উপাসন। দাবী 
করেন। ধনতন্ত্রকে অক্ষ রেখে যুদ্ধ এভানো যায় কি? 

আধুনিক সভ্যতা না বলে আধুনিক ধনতন্ত্র বললে গান্ধীজীর নিদাননির্ণয় আরো! 
যথার্থ হতো । ব্রিটেনকে যে ব্যাধিতে ধরেছে, ষে ব্যাধি সে ভারতে সংক্রামিত করেছে 

তাব নাম আধুনিক ধনতন্্বাদ । মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রন্তের সাংঘাতিক অবস্থা হয়। তাকে 

বল হয় অর্থনৈতিক মন্দ| ৷ ও জিনিস যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে কম দুঃসহ নয়। মন্দায় আক্রান্ত 

দেখ বরং যুদ্ধকেই কম মন্দ বলে বরণ করবে, তবু অর্থনীতিকে ঢেলে সাজবে না। রেখে 

দা” তোমার রাস্কিন 9 তার “আন্ট, দিস লাস্টাঁ। যাব গুজরাতি তর্জমার নাম 

'সবেদয়? | যুদ্ধপ্রস্তত্ি তিন চলে ততদিন মন্দার প্রকোপ থাকে না। তাই ধনতম্্ের 

সঙ্কটে রণতন্ত্ ভরসা! । তার উপব যদি একট! যুদ্ধ বেধে যায় তো কোথায় মন্দা! ধনতন্ 
আব বণতস্ত্ব তখন দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্তের মতে৷ পরম্পবকে সাহাযা করে । 

এই যে জুটি এ জুটি ভাঙবে কে? মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী কবে রেখেছিলেন, এ জুটি 
ভাঁঙিবে যে গোকুলে বাঁডিছে সে। তার নাষ সমাজবিপ্রব। তাব সে ভবিস্তদ্বাণী 

রাশিয়ার মতো! এক সামরিকবাদী বিবাট দেশে ফলে যায়। তার থেকে ধারণ! জন্মায় 

ষে সর্বত্র ফলবে। তার দেখাদেখি আরে! কয়েকটি দেশে বিপ্লবের চেষ্টা! হয়। বার্থ চেষ্টা। 
কিছ্তু ধারণাট। কায়েমী হয় । তাই ইউবোপের বহু দেশে প্রতিবিপ্ননী ধারণাও শক্তি 
সঞ্চর করে । 

তবে ইংলগ্ডের মতো। যেদেশে পার্লামেপ্ট।রি এঁতিহা অতি গভীর সেদেশে বিপ্লব বা 
তার বিরোধী শক্তি কোনোটাই পার্লামেপ্টের বাইরে গিয়ে বল কষাকষি করার ছল পায় 

না। পার্লামেন্টই তাদের ভিতরে ডেকে এনে বলপরীক্ষার স্থযোগ দেয় । আমার দেশে 
ফিরে আসার মাসকয়েক আগে এই দৃষ্ত প্রত্যক্ষ করি ইংলগ্ডের সাধারণ নির্বাচনের সময়। 

আমাকে অবাক করে দিয়ে লেবার পার্টি জয়লাভ করে । আরো! অবাক হই যখন দেখি 

ঘে বুর্জোয়াব! তাতে সুখী না৷ হলেও খেলোয়াড়ের তো পরাজয় মেনে নিয়েছে । শ্রমিক 
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“মন্ত্রীদের মনে সন্দেহ ছিল সিভিল সান্ডিস সহযোগিতা করবে কি না! সন্দেহ 'অচিরেই 
“দূর হলো। 

দেশে যখন ফিরি তখন ইংলগ্ড আর তাঁর পালামেন্টারি &তিহা আর তার সিভিল 

সান্ভিস সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাঞ্নিয়েই ফিরি । ভারতে কি ওসব ভদ্ত্রভাবে প্রবর্তন করা যায় 

না? সংগ্রাম বিন কি গতি নেই? দুই শতাব্দী ধরে পরিচয় কি ছুই পক্ষকে 

সদ্ধির জন্যে প্রস্তৃত করেনি? পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা সত্যাগ্রহ 
একট না একটা কিছু না করলেই নয় ? 

দেশের নেতারাও ইংলগুকে পরখ করে দেখতে চান । তার আগে কিছু করবেন না । 

তার! সাইমন কমিশনের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে সহযোগিতার পথ না পেয়ে অসহযোগ 

করেছেন। তারপরে নিজেরাই মিলেমিশে নিজেদের দেশের জন্যে একট পার্লামেপ্টারি 

সংবিধান রচনা করেছেন । তাতে ইংলগ্ডের মুখ চেয়ে ভোমিনিয়ন স্টেটাস অঙ্গীভূত 
করেছেন। কিন্তু তার জন্যে মেয়াদ নির্দেশ করেছেন একটি বছর। একবছর পূর্ণ হতে 
আর মাস তিনেক দেরি । এর মধ্যে দি মোতিলাল নেহেরু রিপোর্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 
গ্রহণ করে তে। ভারত হবে একটি স্বশাঁসিত ভোমিনিয়ন। আর নয়তো! পরের বছর 

থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বাবীতে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হবে । 

কিন্ত লক্ষণ তেমন স্থুবিধের নয় । আর সব দূল একমত হলেও মুসলমানদের একটি 

প্রভাবশালী দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি মুসলমানর! কিছুতেই 
ছাড়বে না, তার। নাছোডবান্দা | আর তারা চায় ফেডারেশন, সর্বময় কর্তৃত্ব যাতে 

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না পড়ে, হিন্দুপ্রধান কেন্ত্র যাতে মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর 

উপর একচ্ছত্র না হয়। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কার কথ! শুনবে? মুসলমানদের 
সম্মতি না নিয়ে কি নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা যায় ? 

বড়লাট লর্ড আরউইন ব্রিটিশ সরকারের মন জেনে এসে ঘোষণা করেন ঘষে, 
ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক প্রগতির চরম লক্ষ্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস। সে বিষয়ে আলাপ 

আলোচনার উদ্দেশ্তে লগ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসবে । ভারতের নেতাদের নিমন্ত্রণ 

করা! হবে। বডলাট 'রিস্থ ঠিক করে বলতে পারলেন না কবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ভূমিষ্ঠ 
হবে। কতকাল পরে। 

বর্ষশখেষ ও নববর্ষের মধ্যবর্তী মধ্যরাত্রে লাহোর কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে রাভী 
নদ্লীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করে ও সংগ্রামের নেতৃত্ দেয় 

গান্ধীজীকে। 
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সদ | 

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সমাঞ্ধ হলে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে তার 

সম্বন্ধে হিবার্ট জর্নাল নামক দার্শনিক পত্রে লেখেন ১৯১৪ সালে-- 

£[৯518009 1 0০09৩] 9170010 ০০ ৮০17 ০8172001105 (155 50691 দা] 

৪ 17021) 5710 ০8165 10011010810] 92105081 [919850016, 10061178 107 1101)65, 

1003808 01 ০0100001101 [18158 01 01011011010, 1019 9170101) 06161001060 
০ ৫০ ৮1191 119 0611569 (০0 09 1151), 176 15 ৪. 0975910739 2170. 101809011001- 

19019 615611/, 09080531015 100৫ 10101. 900 ০81) 8125 ০000061, 21০9 

০ ৪০ 110616 781:01852 01000. 1719150901. | 

এই বিপজ্জনক ও আরামনাশা পক্রটির সঙ্গে লড়াই কর বডে! বড়ো সেনাপতিদের 

কর্ণ নয়। এ'কে ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিলে তে। এ'রই ইচ্ছামতো! কাজ হয়। দেশের 
লোক তাতে ভয় পেয়ে যায় না । বরং ভয় কাটিয়ে ওঠে। তাদের ভয় যতই কমে 
সরকারের অথরিটিও ততই কমে | সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাব অথরিটি বেডে যায়। 

গান্ধীজীর স্ট্রার্টেজি ছিল একই, ট্যাকটিক্ম এক এক সময় এক এক রকম। তিনি 

চেয়েছিলেন লোকের রাজভয় ভেঙে যার । লোকে শুধু হাতে সরক।রী অথরিটির মুখো- 

মুখি হতে পারে। নির্ভয়ে না” বলতে পারে । অকাতরে শান্তি বরণ করতে পারে । 

অথচ মারের বদলে মার না দেয়। ক্ষতির বদলে ক্ষতি নাকরে। সবকারকে অমান্য 

করতে গিয়ে গান্ধীজীকে-__তার নির্দেশকে-__অমান্য না করে। তার নিদেশ অহিংস 

রক্ষা করা। , 

সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে গান্ধীজীকে অমান্য করা মানে ভার অথরিটি না 
মানা । সেটাই তার পক্ষে সব চেয়ে পীড়াকর। না সরকারের অথরিটি, না লোক- 
নায়কের অথরিটি কোনে! অথরিটিই যদি কেউ ন। মানে তবে তো৷ তার নাম স্বরাজ নয়, 

তার নাম অরাস্তকতা। অরাজকতা তার অথিষ্ট নয়। যদিও পরাধীনতার চেষে 
অরাজক তাও ভালো। কিন্তু তার জন্যে গান্ধীনেতৃত্থের কী প্রয়ো্গন? গুপ্তানেতৃত্বই 

যথেষ্ট । | 

চৌরিচৌরা গান্ধীজীকে নিদাফণ পীড়া দিয়েছিল । তার অথরিটির কানাকড়ি যৃল্য 
নেই দেখে তিনি ভার চাল ফিরিয়ে নিতে বাধা হন। তা বলে কি তিনি বার বার চাল 
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ফিরিয়ে নেবেন নাকি ? এত বড়ে। দেশে ছুটো৷ একট! চৌরিচৌরা এমন কিছু অন্বাভাবিক 
ব্যাপার নয়। তা ছাড়া প্ররোচক চররাও তো ত্মেন কিছু বাধিয়ে দিতে পারে । যাতে 

'গান্ধী তার আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধা হন। 
পর্ণ স্বাধীনত) প্রস্তাব তো পাশ হয়ে গেল । এবার গান্ধীজী কী করবেন ? আর বারের 

মতে। বারদোলি তহশিল থেকে আরম্ভ করে তারতের সব ক'টা তহশিলকে একে একে 
শাসনমুক্ত করা? গান্ধীজী কাউকে কিছু জানতে দেন ন|।, এবার তিনি কী করবেন 
তা তিনিও কি জানেন? . 

তিনি সহিংস বিপ্লবীদের কাছে আবেদন করেন যে তার! যেন তাদের কার্ধকলাপ 

স্থগিত রাখেন ও তাকে একট] স্বযোঁগ দেন। তার অহিংস কার্যকলাপে তাদের 
সহিংস কার্যকলাপ যে ব্যাহত হয় সেটা ঠিক, কিন্তু তাদের সহিংস কার্যকলাপে তার 
অহিংস কার্কলাপ আরো বেশী ব্যাহত হয় । সেইজন্যে লর্ড আরউইনেব রোষের চেয়ে 
তিনি সহিংস বিপ্লবীদের ভয় করেন বেশী। 

চৌরিচৌরার চেয়ে শতগুণ গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম অগ্্াগার লুঠন। কিন্তু সেট! যেদিন 
ঘটে ত1র আগেই গান্ধীজী তার দীন্তী অভিযান শুরু করে দিয়েছেন ও অভিযানের অস্তে 

সমুদ্রের তীরে একমুঠো প্রাকৃতিক লবণ তুলে নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করেছেন। সারা 
ভারত যেন এই সঙ্কেতটির জন্যে অপেক্ষা করছিল । সর্বত্র লবণ তৈরি করে আইন ভঙ্গ 
করা চলল। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠন ঘটে আঠারোই এপ্রিল। ততদিনে অহিংস 

সংগ্রাম ভারতময় ছড়িয়ে গেছে ও তাকে প্রত্যাহার করা কারো সাধ্য নয়। তেমন 
ইচ্ছাও নেই কারো । 

গান্ধীজীকে তখনে! গ্রেপ্তার কর! হয়নি বোধহয় এই আশায় যে তিনি আরে] বডো 
অনর্থের আশঙ্কায় তার সত্যাগ্রহ থেকে নিবৃত্ত হবেন, কিন্তু তিনি এযাল্রা প্রতিজ্ঞা করে 

বেরিয়েছেন যে, “হয় আমি যা! চাই তা নিয়ে ফিরব, নয় আমার মৃতদেহ সমুদ্রের জলে 
ভামবে।” 

নূন যে সমুত্রকূল ছাড়া আরে! অনেক জায়গায় তৈরি করা যায় আমরা কেউ অভ 

জানতুম না। জলা জমি, লোন। জমি দেশের সব জেলায় কিছু কিছু মেলে । সত্যা- 
গ্রহীরা খু'জে পেতে সেসব জায়গায় গিয়ে জোটে | নুন হয়তো নয়, তবু নোনতা লাগে 
জিবে। আর যায় কোথা? অমনি গ্রেপ্তার। ওরাও তে। তাই চায়। যাতে জেল 
ওলজার,হয়'|. মেয়েরাও দলে দলে জেলপথের যাত্রী হয়। কর্তাদের পক্ষে মহাসমস্তা | 

সজে সঙ চলে বিদেশী কাপড়: বয়কট আর মদের দৌঁকানে পিকেটিং। এত দূর 
গড়ায় যে, বন্ধের দবোকানদারর1 কংগ্রেসের কথায় ওঠে বসে, সরকারের কথায় নয়। 
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কংগ্রেসের অথরিটি বাড়ে, সরকারের অথবিটি কমে । গান্ধীজী যেমনটি চেয়েছিলেন। 
সবাইকে অবাক করে দেয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা। তাদের ত্যাগ- 
স্বীকার দেখে গডঢ়ওয়ালী ফৌজ গুলী করতে অস্বীকার করে। পেশোয়ার কিছুদিনের ' 

জন্যে 'ব্রটিশ শাঁসনেল বাইরে চলে যায় । খান আবদুল গফর খান্ সীমান্ত গান্ধী বলে 
প্রখ্যাত হন। মুসলমানর1 গান্ধীর সঙ্গে নেই, এই প্রচারকার্ষের বুকে শেল বেঁধে 
আর হিন্পুরা মুসলমানদের জাত এক্র এই অপপ্রচারের আতে ঘা লাগে । 

ধরাসনার নিমক গোলায় অহিংস হানাদারদের উপর ঘে অমানুষিক লোহাবলানো 

লাঠি চার্জ হয় ও তার1€ ষে বীরোচিতভাবে তার সম্মুখীন হয় তার প্রত্যক্ষদরশর ছিলেন 
প্রসিদ্ধ মাঞ্িন সাংবাদিক ওয়েব মিলার । ভারত সরকারের সেনসরশিপ এডানোর 
জন্যে আমার ঘতর্দূর মনে পড়ে তিনি ইরানে যান ও সেখান থেকে যেসব রোমহর্ষক 

সংবাদ পরিধেশন করেন তা দুনিয়া! জুডে তেরশো। পঞ্চাশখানা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় । 

ওয়েব মিলাব উর আঠাবে। বছবেব সাংবাদিক অভিজ্ঞতায় বিশটি দেশে শত শত দাঙ্গা 

হাঙ্গাম! রাস্তায় বাস্তায় লডাই বিজ্র্ো5 ইত্যাদি দেখেছেন, কিন্তু এমন হৃদয়বিদারক 

দৃশ্য দেখেননি | 
মেদিনীপুরের কাহিনী আমর! জানি। বারদোলি ও অন্যান্ত অঞ্চলে যে খাজনা বন্ধ 

আন্দোলন হয় তার ফলে বহু কৃষক সবস্বান্ত হয়ে ঘরবাঁডি ছেডে বডোদ রাজ্যে চলে 

যায়। খাজনা বন্ধ আন্দোলন যুক্তপ্রদেশে ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে যায়। এমনি 
করে হয়.কষক জাগবণ। শ্রমিক জাগরণও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল । সবস্থুদ্ধ এক লাখ 

সত্যাগ্রহী কারাববণ কবে। তাদের মধ্যে বু নারী । কারো কারো কোলে শিশু । 

লবণ সত্যাগ্রহ একবছরেবও কম সময় নিয়েছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে 

আলোডন ঘটে .গেল তা! দেখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতৌ স্থিতধী সমালোচক মস্তব্য 

করেন ষে এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়ম্বাত্রেরই উচ্চত! বেডে গেছে । আমিও 

সেটা অন্তভব কবি। দেশের লোক শ্বাধীন না হোক নিভাঁক হয়েছে। ছূর্ভোগ বহন 

করতে এগিয়ে এসেছে । নেতার আদেশ মান্য করতে ও আসমুদ্র হিমাচল একসঙ্গে পা 
ফেলতে শিখেছে । 

এদেশের ইউরোপীয়রা এই নবজাত চেতন! সহ করতে ন1 পেরে আবদার ধরে 

ঘে আরো কভ। হাতে দমন করতে হবে । এর উত্তরে বড়লাট আরউইন বলেন, 
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এই সাধুপ্ররুতির খ্রীষ্টান যে সে-সময় ভারতের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন এট। ভাগ্যের 
কথা। গান্ধীজীকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন । কিন্ত মহাত্ম। যা করতে চান তাঁকে 

তা করতে দিলে আইনের শাসন চলে না? ব্রিটিশ-রাজস্বও থাকে ন1। বড়লাটের 
পরামর্শদাতারা তাকে শক্ত হতেই পরামর্শ দেন। তিলি চান দ্বিপাক্ষিক বোঝাপভ]। 

এমনিতেই ইংলগড তখন অর্থনৈতিক মন্দায় ভূগছিল। বয়কটের ফলে বিলিতী 

কাপড়ের চাহিদা পড়ে যায়। যত কাপড় আমদানী হচ্ছিল তার সিকিভাগ বা সেইরকম 
আমদানী হয়। বছ্েতে ইউরোপীয়দের যোলট? মিল বন্ধ হয়ে যায়। যেসব ভারতীয় 

মিল খাদ্দির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে না বলে অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা ছুই শিফটে 
কাজ করে । খাদির চাহিদ্৭। এত বেড়ে যায় যে খার্দির উত্পাদন শতকর! সত্তর ভাগ বৃদ্ধি 
পাওয়। সত্বেও সমস্ত খাঁদির ভাণ্ডার খালি হয়ে যাঁয়। খাদ্দি'.বলেতর একট! বিকল্প ন। 
থাকলে মিল একাই পারত ন1 বিলিতী কাপড়ের অভাব মেটাতে |. ধুবয়কট ব্যর্থ হতে । 

এইজন্তেই মহাত্মা খার্দির উপর এত জোর দিয়েছিলেন । 

আন্দোলনটা ছিল সাড়ে পনেরো আনা স্বতঃস্ফূর্ত । নেতাদের ধরে ধরে জেলে 
পুরলে জনতা! নিজের হাতেই আইনভঙ্গের দায়িত্ব নেয়। তেমন পরিস্থিতিতে যা হবার 

ত। হবেই । লোকেও বাড়াবাড়ি করবে, পুলিশও মাত্র। ছাড়িয়ে যাবে। এমন একটা 

পরিস্থিতি কেমন করে সামলাতে হয় সে শিক্ষা তো৷ কারো। ছিল ন। | ম্যাজিস্ট্রেটর। 

কি এমন বেপরোয়া ও এমন ব্যাপক আইনভঙ্গ এর আগে কখনে। দেখেছেন ? অসহযোগ 

ছিল এর তুলনায় অনেক সংযত। স্বয়ং গান্ধীজী বাইরে ছিলেন পরিচালনা করতে। 
এবারেও তাঁকে বেশ কিছুদিন বাইরে থাকতে দ্নেওয়। হয়েছিল। মোতিলা'ল নেহরু 
প্রমুখ নেতাদেরও। কিন্তু পরে সে পলিসি পরিবর্তন করতে হয় আন্দেলনের তোড় 
দেখে। তাঁরাও কি বাইরে থাকলে সরকারকে শাস্তি দিতেন ? 

গণসত্যাগ্রহ একপ্রকার যুদ্ধ, কেনন] সেটা রাজায় প্রজায় বলপরীক্ষ14। একএকার 

বিশ্লবও বটে, কেননা সমাজের নিয়তম স্তর তার বিপুলতম সামর্থ্য নিয়ে অঙ্গনে ঝাঁপ 

দেয়। কোনোপক্ষ কি কোনোপক্ষকে শাস্তি দিতে. পারে ? হারজ্িতের প্রশ্ন আছে। 

জীবন্মরণ প্রশ্ন ।. কেউ কারে খাতিরে নিজের জেদ ছাড়বে না। বিন দিছি 

চললেও ন1। 
ইতিমধ্যে লগ্নে গোল টেবিল বৈঠক বসতে শুরু করে। গান্ধী বা কংগ্রেসের জন্যে 
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সবুর করে না। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল বৈঠকের আলোচিনা! অবাস্তব । ভাবী 
সংবিধান যদি উপর থেকে চাপানোর অভিপ্রায় না থাকে তবে গান্ধী ও কংগ্রেসের 
অভিমত জান] দূরকার। তাঁরাই যখন ভারতীয়দের মধ্যে প্রধান পক্ষ । তারা আক্গুন, 
এসে অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করুন। তারপর ভাবতীম্রা একজোট হয়ে ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে মেকাবিল! করবেন। গোল টেবিল বৈঠক তদের মুখ চেয়ে মুলতুবি 
রাখা হয়। | 

তাছাড়1 বডলাট আরউইনের কার্যকাল ফুিয়ে এসেছিল । ভারত থেকে বিদায়ের 

পূর্বে তার আস্তরিক কামন। গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া । এত ৰডো একট] অশাস্তি 

তিনি পেছনে বেখে যেতে চান না। তাই তিনি সাপ্র, ও জয়াকরের শাস্তিপ্রচেষ্টায় 
সায় দেন। তার্দের মধাস্থতায় কথাবার্তা চলতে থাকে । অবশেষে গান্ধী ও তার 

সহকর্মীদের বিনাশ্তে মুক্তি দেওয়। হয়। 
গান্ধীজী তার গণসত্যাগ্রহ সহজে থামাতে চাননি । বডলাটের সঙ্গে তার অনেকদিন 

ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবাত1 হয়। কথাবাতায় কোনোপক্ষেরই ষোল আন] বক্তব্য 

বজায় থাকে না । উভয়পক্ষকেই কিছু না কিছু ছেডে দিতে হয়। উভয়ের মধ্যে ষে 
চুক্তি হয় তার ফলে লবণ আইন উঠে না গেলেও যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে সেখানে 
নিজেদের জন্যে ন তৈরির ও স্বগ্রামের লোকের কাছে বিক্রীর স্বাধীনতা মেনে নেওয়া 

হয়। শ্রমিক ও রূধক যার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়। হয় না, কিন্ত 

বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেবার ব্যবস্থা হয়, যদিও শর্তসাপেক্ষভাবে ৷ পদত্যাগী কর্মচারীদের 
পুনরায় বহাল করার সম্বেদ্ধে প্রাদেশিক সরকারদের উদার হতে বল? হয়। কিন্তু পুলিশেব 
গায়ে হাত দিতে বডলাট নারাজ । 

গান্ধীজী সব দিক বিবেচনা! কবে গণসত্যাগ্রহ রহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহী 
বন্দীদেব মুক্তির আদেশ দেওয়। হয়, কিপ্ত হিংসার সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট ধারা! তাদের নয়। এই 
নিয়ে গাঙ্ধীজীকে অনেক কথা শুনতে হয় । বিশেষতঃ ভগৎ সিংহের ফাঁসির পরে । 

আন্দোলনট। যদি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে হয়ে থাকে তবে পূর্ণ স্বাধীনতা! হলে। কোথায় 

ঘে এত লোকের এত ছুঃখ ও এত ত্যাগ সার্থক হবে? অমন করে অসময়ে ওটা থামিয়ে 

দেবার দরকারটাই বা কী ছিল? কংগ্রেসের ভিতরেই অনেকে বলতে আরম্ভ করেন 
ধে গান্ধীজী ভূল করেছেন। তাদের বিশ্বাস গণসত্যাগ্রহ ক্রমেই আরো বিশাল আকার 
ধারণ করত ও তাকে দমন কর] সরকারের লাধ্যাতীত হলে সরকার একদিন আত্মনষর্পণ 
করত। রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অনুরূপ ব্যাপার আব কী। যেন পরিস্থিতিটা 
যুদ্ধকালীন ও সন্বকার খুদ্ধে স্বারতে' ধসেছে। 

দহ 



বস্তুতঃ এই আন্দোলনের পটভূমিকা ছিল আন্তর্জাতিক মন্দা। সে পটভূমিকায় 
আন্দোলন খুব ষেশীদূর যেতে পারে না । জেলগামীদের সংখ্যা যাত্র একলীথ। দেশের 
মোট জনসংখ্যার তিনশো ভাগের একভাগ । অন্যতারে যারা জড়িত হয়েছে তাঁদের সংখ্য। 
বড়জোর আরো একলাখ। সেও ভারতের মোট জনসংখ্যার তিনশো! ভাগের একভাগ । 
নৃতরাং বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয় । যুদ্ধের পক্ষে তো নয়ই । 

আসলে তার দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সমালোচকদের প্রত্যক্ষ পরিচয় 

ছিল ন।। তারা যদি মনে রাখতেন ষে গান্ধীজী তৈরি হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় তা 
হলে সেখানকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন ও মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে তার 
কর্মপদ্ধতি দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত। এখানকার সত্যাগ্রহ ছিল 

সেখানকার সত্যাগ্রহেরই ক্রমবিকাশ । এমন কি ওই যে দাণ্ডী অভিষান ওটাও 
ট্রাহ্দভাল মার্চের পূর্বানুবৃত্তি | ্ 

পূর্বান্ুবৃত্তি বললুম । পুনরাবৃত্তি নয় । গান্ধীজী কখনে! | পুনরাবৃত্তি করতেন না । 
কিন্ত খেই যেখানে ছাডতেন সেখান থেকেই আবার তুলে নিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার 
সেই বিখ্যাত মার্চ যেখানে এসে থেমেছিল সেখান থেকে তাঁকে দাণ্ীর সমুদ্রকূল অবধি 
সম্প্রসারিত করা গেল। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে ব্রিটিশ কর্তার বুয়র যুদ্ধে জিতলেও 
কিছুদিন বাদে তাদের অস্তঃপরিবর্তন হয়। তারা মিটমাটের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেন। 
তখন দক্ষিণ আফ্রিকানরা যে সংবিধান রচন] করে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাই পাশ করে দেয়, 
তার একটি কমাও রদবর্দল করে না। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে বুয়র যুদ্ধের বিকল্প 
গণসত্যাগ্রহ। আপাতত ইংরেজরা সে আন্দোলন দমন করলেও আখেরে ভারতের 
অনমনীয় সংকল্প ও অদমনীয় বীরত্ব তাদের অস্তর স্পর্শ করবে। তাদের অস্তঃপরিবর্তন 
ঘটবে। তারা মিটমাটের জন্যে উদ্নগ্রীব হবে। তখন ভারতীয়রা ঘে সংবিধান রচন! 
করবে ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট সেই সংবিধানই পাশ করবে, তার একটি কমাও রদবদল করবে: 

না। ভারতও ব্রিটিশ সাআজ্যেবাদের অধীনতা! থেকে মুক্ত হবার পর ব্রিটেনের সঙ্গে 

সমান স্বাধীনঃদেশ হিসাবে যুক্ত থাকতে রাজী হবে । 

এই যখন তার বিশ্বাস তখন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সমান মর্যাদার সঙ্গে 

কথাবাত বল! ও শ্বাধীমতা বিকিয়ে ন1 দিয়ে চুক্তি করা তার দিক থেকে' তুল হয়নি, 
ঠিকই হয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার দুয়ার তো৷ খোলাই রইল, তার উপায় যে গণসত্যাগ্রহ 
তার ছুয়ারও বন্ধ হয়ে গেল ন1। গোল টেবিল বৈঠকে যদি পুর্ণ স্বাধীনতা! না! মেলে, যদি 
তাকে সেখান থেকে খালি হাতে "ফিরে আসতে হয়, তবে গণসত্যাগ্রহ পুনরারস্ত করতে 
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বাধা কী? অবশ্য একবার একট। ছেদ পড়লে আন্দোলনের মোমেণ্টাম নষ্ট হয়, গতিবেগ 
নতুন করে সঞ্চার করা তত সহজ নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে ভূল বই কি। 
গান্ধীজী ঈশ্বরবাদী মানুষ | ভবিষ্যতের ভাবন। ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিয়ে বর্তমান 
যেটা! কত্ব্য সেইটেই করেন। বর্তমান কর্তব্য লর্ড আরউইনের বন্ধুতার কর গ্রহণ ও 

ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রন স্বীকার । . 
বড়লাটের সঙ্গে আলোচন। করতে করতে চায়ের সময় হলে। ৷ বড়লাট গান্ধীজীকেও 

এক পেয়ালা খেতে বলেন। অমনিভাবে পরম্পরের স্বাস্থ্যের জন্তে টোস্ট কর! যাবে । 

গান্ধীজী চায়ের বদলে চেয়ে নিলেন লেবুর বস। তীর সঙ্গে ছিল এক পুরিয়1।বেমাইনী 
মুন। তারই এক রত্তি বড়লাটকে দেখিয়ে লেবুর রমে ফেলে বলেন, “ইওর 
একসেলেন্সী, আমার মনে পড়ছে বোস্টন টী পর্্টি।” বড়লাট তার রসিকতায় মুগ্ধ 

হয়েছিলেন কি না বল? যায় না, তবে তিনিও তামাশা করতে ছাড়েন না, ঘখন দেখেন 

ঘে গাদ্ধীজী তার চা্দর ফেলে যাচ্ছেন। বড়লাট ওটি তুলে নিয়ে বললেন, "গান্ধী, 
আপনার পরণে এমন কিছু নেই, আপনি জানেন, যে এটি ফেলে গেলেও চলে ।” 

ওদিকে তর্জন গর্জন করছিলেন উইনস্টন চার্চিল । রাজজপ্রতিনিধি ভবনের সোপান 
বেরে দৃপ্ঘপদে চলেছে এক অর্থ উলঙ্গ ফকির ! 

দৃশ্যটা! কেবল চা্চিল্র নয়, আরে অনেকের অন্তর্দাহ ঘটায় । এইজন্যে।ষে গান্ধীকে 
যে-মধাদ] দেওয়া! হলে। তা সমকক্ষের মর্ধাদ1ী। ভারতীয়দের আর কাউকে তা দেওয়া 
হয়নি | 

| এগারে। | 

সেই একদিন আর এই একরিন। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় সদ্য উপনীত ব্যারিস্টার মৌহনদাঁস করমচাদ গান্ধী কর্ম উপলক্ষে 
ভারবান থেকে প্রিটোরিয়! যাচ্ছেন। রেলেব ফাস্ট ক্লাসে তিনিই প্রথম*কাল1 আদ্মি। 

মারিৎসবুর্গে এক গোরা! আদমি ওঠেন। কালা আদমির সঙ্গে এক কামরায় ভ্রমণ 

করতে হবে তা কি কখনে। হয়? সাহেব তৎক্ষণাৎ গিয়ে রেল কর্মচারীকে ডেকে আনেন । 

যাত্রীর হাতে ফাস্ট ক্লাসের টিকিট দেখেও হুকুম দেওয়া হয় ভ্যানে পরে !ষেতে। গান্ধী 
সে.হুকুম অমান্ত করেন। তখন তাঁকে মালসমেত নামিয়ে দিয়ে ট্রেন চলে যায়। স্টেশনের 
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'য়েটিং রূমে সার! রাত প্রখর শীতে হি হি করে কাপতে কাপতে গান্বীক্গী ভাবতে থাকেন 

কী তীর কর্তব্য । দেশে ফিরে যাবেন, না এই অন্যায়ের শেষ দেখবেন । সেদিন সেই 
যে উত্তর তিনি অন্তরে অনুভব করেন সে উত্তর কেবল একটি ব্যক্তির নয়, একটি 

জাতিরও উত্তর। আর .কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নম্ন, ভারতের 

তারতীয়দেরও উত্তর । ূ 
দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস সংগ্রামের ক্রমান্বয় ভারতের অহিংস সংগ্রাম । গান্ধী 

স্মাটস চুক্তির ক্রমবিকাশ গান্ধী আরউইন চুক্তি। এট]! আরো মর্যাদাযুক্ত। স্মাটস 
যদিও সরকারের শীর্ষ তবু আরউইনের মতো রাষ্ট্রের শীর্ষ নন। প্রধানমন্ত্রী, রাজপ্রতিতূ 
নন। রাজার সঙ্গে সমান হয়ে কথাবার্তা বলবে, স্বাক্ষর করবে, এত বড়ে! স্পর্ধা কোম্ 

প্রজার? তাহলে রাজার মর্যাদা থাকে কোথায়? চার্চিল তো৷ মাথার চুল ছি'ড়বেনই। 
ওদেশের রক্ষণশীল দলের এক দুর্মর অংশ, এদেশের সাহেব মহলের এক ঝান অংশ, 

এ জাল! তুলতে অপারগ । তা ছাড়! তাদের এখানকার আমীর ওমরাহ কি ভূলতে 
পারেন যে তাদের ভাগ্যে যা জোটেনি গান্ধীর ভাগ্যে তাই জুটবে? 

ব্রিটিশ সরকারের চিরকেলে পলিসি আগে হিন্দুমুসলমানের বোঝাপড়া হবে, পরে 

হিন্দুমুসলমানের যোগফল যে ভারত সেই ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বোঝাপড়া হবে। লেই 
উদ্দেশ্ট নিয়েই লগ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক ডাকা । তাতে এবার আর একট] নতুন অঙ্গ 
জড়ে দেওয়া হয়। দেশীয় রাজন্য । তাদের সঙ্গেও অগ্রিম বোঝাপড়া চাই। ইতিমধো 
বেঠকের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে । তাতে কংগ্রেস উপস্থিত না থাকায় কংগ্রেসের 
অন্তপস্থিতিতে কোনো। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়নি। দ্বিতীয় অধিবেশনও কি 
তেমনি অপূর্ণাঙ্গ হবে? যাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তার জন্যে আরউইনের উপর ভার পড়ে 
কংগ্রেদকে বৈঠকে যোগ দেওয়াতে হবে। তারই পরিণতি গান্ধী আরউইন চুক্তি। গোল 
টেবিন বৈঠকের পটভূমিকা না! থাকলেও তেমন অঘটন ঘটবার কথা নয়। ব্রিটিশ 
পলিসির দিক থেকে ওট? প্রক্ষিপ্ত । "তার জন্যে সাধুবাদ দিতে হয় সাধুপ্ররুতির বভলাট 
আরউইনকে, ধার চোখে প্রেস্টিজের প্রশ্নটাই চূড়ান্ত নয় । আর তখনকার লেবার পার্টির 
গবন“মেপ্টকে, ধারা নিজের! নিচের থেকে উঠেছেন বলে সাম্যবাদী | ূ 

গান্ধীজী গোল টেবিলে যোগ. দেবার পূর্বেই শ্রমিক সরকার হঠাৎ পদত্যাগ করেন। 

যদিও তীর্দেরি মেজরিটি ৷ সেটাও একটা অঘটন । অর্থনৈতিক মন্দ এসে এমন এফ 
পরিস্থিতি স্টি করেছিল যে ব্যাঙ্কগুলোর গায়ে হাত ন] দিলেই নয়। সে সাহস শ্রমিক 
সরকারের ছিল নাঁ। কারণ ত্তাদের পেছনে সে স্যাঙ্কশন ছিল না। ভোটের জোরে 
ক্ষমতার আসনে বসলেই তো। সংঘবদ্ধ কাত্নেমী স্বার্থের অঙ্গে অঙ্কুশ-গ্রয়োগ কয়! চলে নখ । 
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হাতও ক্ষেপে গিয়ে মাহুতকে ফেলে দিতে পারে । শ্রমিক সরকার মানে মানে গদী' ছেড়ে 
দেন। ক্ষমতা ধারা আসেন তার? বুর্জোয়। শ্রেণীর রক্ষণশীল ও উদ্দারনৈতিক দলের 
লোক, কিঞ্ তাদেরও সর্দার সেই র্যামজে ম্যাকভোনান্ড। 

গান্ধীজীকে প্রভৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানে। হয়। গোল টেবিলের সভাপতি লর্ড 

স্যাঙ্কি তাকে মহাত্মা বলে আপনার বাম পার্থের আসনে বসান । বিলিতী কেতায় 

সেটিই সেরা আসন। ম্যাকডোনাল্ডিও তাঁকে মহাত্মা বলেন। বলভুইন ও হোর তার 
সঙ্গে ভাব করেন। গোল টেবিলের তাৎপর্য এই থে উপস্থিত সকলেরই সমান মর্ধাদা। 
ব্রিটেন যে গোল টেবিলে রাজী হয়েছে এট। নিশ্চয়ই একট! অগ্রগামী পদক্ষেপ। সকলেই 
গোড়ার দিকে আশাবাদী ছিলেন ঘে এইবার ভারতের সংবিধানগত সমস্যার আপসে 

মিটমাট হবে । 

_ কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল যে যার জায়গায় অটল। সৌজন্যের 

অভাব নেই, অভাব সমঝোতার । গান্ধীকে কোণঠাসা করা হলো, করলেন মাইনরিটির]। 
ব্রিটিশ স্রকারের সঙ্গে তাদের যোগসাজস ছিল । আর গান্ধীও যে লাইন নিলেন 

সেটাও তাকে কে।ণঠাসা করল । তারপর ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ঘরোয়া! অর্থনৈতিক 
সঙ্কটে অন্যমনস্ক থাকায় ভারতকে কী দেবেন না দেবেন খুলে বলতে পারছিলেন না । 

ত্রিটেন কী দিচ্ছে জানলে তবে তো ভাগাভাগি হবে। 

মোটামুটি এইরকম আভাস পাওয়া গেল যে সাইমন কমিশন যা দিতে বলেছেন 
ত্রিটিখ সরকার ভারতীয় জনমতকে সস্থষ্ট করবার জন্যে তার চেয়ে বেশী দিতে রাজী 

আছেন। পূর্ণঙ্গ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশ/সনের অধিক অপূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় স্বায়ত্র শাসন । 

কেন্দ্রে ভারতীয়রা মন্ত্িত্ব করবেন। কিন্ধ তারা দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির ভার 

পাবেন না। আর তাদের দায়িত্ব যার কাছে সেই আইনসভার সবাই যে নির্বাচিত 

প্রতিনিধি হবেন তাও নয়। আর নির্বাচিত প্রতিনিধি ধারা তারা যে প্রাপ্তবয়স্ক 
মাত্রের ছারা নির্বাচিত হবেন তাও নয়। আর নির্বাচকমগ্ডলী যে ধর্মনিহিশেষে 

ধর্ণনিরধিশেষ যৌথনির্বাচকমণ্ডলী হবে তাও নয় । আর বডলাট যে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তে 

আদৌ হস্তক্ষেপ করবেন না তাও নয়। সিভিল সাভিস যে বিদ্দায় নেবে তাও নয় । 

গান্ধীজী বিদেশী বণিক স্বার্থের বিপক্ষে_এমন কি দেশীয় বণিক স্বার্থের বিপক্ষেও 
্পবলেন, যদি তা স্বদেশের-বিশেষ করে হ্বদেশের দরিদ্রদের--স্বার্থের বিরোধী হয় । 

তেমনি-মনোনয়ন প্রথার বিপক্ষে বলেন, বিশেষত: দেশীয় রাঙ্গ্যের প্রতিনিধি হয়ে আসবেন 
ইারা)ষান্নের মনোনগ্ননের । তেমনি প্রাপ্তবয়ন্কদের কোটদানের অধিকার স্বীকার করতে 

যল্পেনদ খাতে ভোট দিতে গরিব লোকেরাও পাবে । ..তেমনি দেখররক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি 
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তারতীস্ব্ধের হাতে ছেড়ে দিতে বলেন, যাতে ভারতের কেন্ত্রীক্স সরকার. স্বাধীন 
সরকারের মতে। কাজ করতে পারেন। এমনি আরো। অনেক বিষয়েই তিনি স্পষ্ট 
কথা বলেন । | 

কিন্ত সেসব কথা কার কথ1? তার নিজের, না তিনি যাদের প্রতিনিধি হয়ে 
এসেছেন তার্দের ? কাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তিনি ? 

এই নিয়েই বেধে.যায় গোল। গান্ধীক্রীর মতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি । আর 
কংগ্রেস হচ্ছে ভারতের সর্বজনের প্রতিনিধি ৷ হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান পাশা ইত্যাদি 
সকলের। কংগ্রেস লড়াই করছে সকলের হয়ে। একমাত্র কংগ্রেসই লড়াই করছে। 
সন্ধির সময় যখন আসবে তখন সন্ধি হবে কংগ্রেসে ব্রিটিশে । কংগ্রেসই ভারত, স্ৃতরাং 
ভারতে ব্রিটেনে । কংগ্রেস অন্যান্য দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তারের সঙ্গেও মিটমাট 

করবে। কিন্তু তারা এক একটা অংশের প্রতিনিধি । সমগ্রের নয় । কংগ্রেসই সমগ্রের 

প্রতিনিধি । ঃ 

তিনি যে কংগ্রেসের এক মাত্র প্রতিনিধি এট। মেনে নিতে কারো! আপত্তি ছিল না। 
কিন্তু কংগ্রেস যে ভারতের সর্জনের একমাত্র প্রতিনিধি, কংঘগ্রসই যে ভারত এবং 

ভারতের হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে সেটেলমেন্টের অধিকারী এতে আপত্তি ছিল মাইনরিটিদের 
তথা দেশীয় রাজাদের তথ! সরকারী বেসরকারী ইংরেজদের | 

ইতিমধ্যেই এমনতাবে জোট পাকানে| হয়েছিল যাতে ভাবী সংবিধানে কেন্দ্রীয় 
সরকারে কংগ্রেসকে ব্যালান্স করার জন্যে দুটি ব্লক থাকে । একটি প্রাক্তন অফিসিয়াল 

ব্রকের পরিবর্তে দেশীয় রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধিদের বরক। অপরটি ঘাবতীয় 

মাইনরিটিকে স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা! ওয়েটেজ সহযোগে ফুলিয়ে ফাপিয়ে তাদের সম্মিলিত 
রক। এই ছুটি ব্লকথাকতে কংগ্রেস কিছুতেই একক মেজরিটি পাবে না। তাকে বাধ্য 

হয়ে কোয়ালিশন করতে হবে। 

ভারতের ভাবী সরকার ফেভারল সরকার হবে আর দেই সরকারের স্বরূপ হবে 
কোয়ালিশন এ বিষয়ে নিঃসংশয় হবার জন্যেই মাইনরিটি প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে 
একটি চুক্তি করেন । তাদের সঙ্গে বিদেশী বণিকরাও ছিলেন । তেমনি দেশীয় রাজারাও 
নিজেদের মধ্যে সেইব্প বন্দোবস্ত করেন। তাদের শর্ত তার্দের রাজ্যের প্রতিনিধিরা 

তার্দেরি মনোনীত পাত্রমিত্র হবেন, প্রজাদের মনোনীত প্রতিনিধি হবেন না। ্ 
এখন সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলে মাইনরিটিদের দলে হিন্দুসমাঙ্জের একটি 

অবিভাজ্য অঙ্গ অবদমিত শ্রেণী । একে তো৷ মাইনরিটিদের স্বত্ব নির্বাচনের ও তার 
উপরে ওয়েটেজের দ্বাবী মেনে নিলে জাতীয়তাবাদ ও.গবতন্র ছুই ্ষুন হয়। এতিহাসিক 
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কারণে মুসলমান ও শিখদের বেল1 সেটা না! হয়.সহা করা! গেল। কিন্তু হিন্দুসমাজের 

একটি অঙ্গের বেলী তেমন দাবী মেনে নিলে কেবল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র নয়, 

সামাজিক সংহতিও ক্ষুগন হয়। তা ছাড়া সংবিধানের যদি অস্পৃশ্যতা কায়েম হয় তো 
সমাজে আইনত কায়েম হবে | কতকণ্তুলি মান্গষকে চিরকাল অস্পৃশ্য করে রাখা কি 
তাদের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে ব! দেশের পক্ষে ভালো হবে? 

গান্ধীজী কোনে! মতেই হরিজনদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থ। মেনে নেবেন নাং জীবন 
দিবে প্রতিরোধ করবেন এটা প্রব। ইতিমধ্যে অনেকে প্রস্তাব করেছিলেন ষে 
সাম্প্রদায়িক সমস্তা নিয়ে ধখন গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে তথন সমশ্যাটার সমাধান 

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর. উপরেই ছেড়ে দেওয়। যাক । তিনি সালিশী করবেন । প্রধানমন্ত্রীর 

উপর ছেড়ে দেওয়া মাঁনে তার রোয়েদাদ চোখ বুজে মেনে নিতে রাজী হওয়া। 
সেইজন্যে গান্ধীজী তেমন: প্রস্তাবে সায় দেন না। তবে "প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো! 

রোয়েদাদ দেন তিনি ও কংগ্রেস তা গ্রহণ করবেন কি না বিবেচন| করবেন । কিন্তু 

সে রোগেধাদে যদি হরিজনদের ব্বতন্ত্র নির্বাচন হ্বীকৃত হয়ে থাকে তবে তিনি সে অংশটা 

প্রাণ দিস্বে গ্রতিরোধ করবেন । ম্যাকডোনান্ডকে তিনি সতর্ক করে দেন । 

ব্রিটেন তারতফে যতবার শাসনসংস্কার দিয়েছে ততবার নিজের হাতে কিছু রেখেছে, 

ভারতের হাতে কিছু দিয়েছে । আর ভারতের হাতে যা দিয়েছে তাকে ছৃম্ভাগ করে 
একভাগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদীদের, একভাগ মাইনরিটিদের । মলি মিন্টো! শাসন- 
সংস্কারের সময় থেকে এইরকম চলে আসছে । ভারতীয়দের যা দেবর ত। ছু'ভাগ করে 

দেবার আগে তাদের স্ঙ্গে পরামর্শ করাও ব্রিটিশ রীতি । তারা যদি একমত হস তবে 
তারাই 'ভাগাভাগি করার দারিত্ব নেয় । পরে জিটেন সেটাকে শাসনসংস্কারের সামিল করে 

আইনের স্বীক্ষুতি দেয় । তার। খদি একমত হতে ন। পারে তিবে ব্রিটেনই নিজের দায়িত্বে 

ভ!গাভাগি করে ও সেটা শাসনসংকারের সামিল হয় । তখন সেটাকে মেনে নেওয়] 

ছণড়। গত্তাস্তর থাকে না। সেটাকে অগ্রাহ করলে শাসনসংস্কারটাকেও অগ্রাহা কর! 

হয়। তত্দূর ঘেতে কতক লোক রাজী হলেও কতক লোক রাজী নয়। 
মন্টেগ্ড চেমসফোর্ভ শাসনসংস্কারের প্রাক্কালে কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়ে ঘে 

ভাগাভাগি করে সেটার নাম লখ্নউ চুক্তি। সেটাতে বীণার হাত ছিল। শোন! 
যায় টিলকেরও হাত তিনি ইঙ্গ ভারভীয় সংগ্রামের পাশাপাশি হিন্দুমুসলিম সংগ্রাম 

জিইয়ে রাখতে চাননি । তাই বাইরের সংগ্রামে সবটা! জোর দেবার আশায় ভিতরের 

সংগ্রাম মিটিয়ে, ফেলতে, উদ্ভোগী হয়েছিলেন। লখ্নউতে কংগ্রেপ মুসলমানদের 
_ জন্ধে শ্বতঘর নির্বাচন তো স্বীকার করেই, খেসব প্রদেশে মুসলমানরী সংখ্যলিঘু সেসব 
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প্রদেশে উপরস্থ ওয়েটেজ বা অতিরিক্ত আপন কবুল করে। পরিবর্তে লীগও কবুল 
করে যেসব প্রদেশে অনুসলমানরা সংখ্যালবু সেসব প্রদেশে 'অমুসলমানদের জন্যে ওয়েটেজ 
বা অতিরিক্ত আসন। পরে দেখ! গেল মে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন মানে 

অমুসলমানদদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচন । মুসলমানর। যেমন শুধু মুসলমানদের ভোটেই 
নির্বাচিত হয় তেমনি অমুসলমানরাও কেবল অমুসলষানদের ভোটেই নির্বাচিত হয়। 
অপর সম্প্রদ্দায়ের কাছে জবাবদিছির দ্রায় থাকে না বলে মুসলমানরাঁও যেমন সাম্প্রদায়িক 
ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে অমুসলমানরাঁও তেষনি ৷ স্বাই যদি সমান সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন 

হয় তবে-সাম্প্রদায়িক ঘাতপ্রতিঘাত লেগেই থাকে । জাতীয় সংগ্রামের জন্যে একাগ্রতা 
ও একতা কোথায়? . 

সেইজন্যে মোতিলাল নেহরু কমিটির পরিকল্পিত সংবিধানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন- . 
পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় । (সইসঙ্গে ওয়েটেজ । তবে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু 

সেসব গ্রদেশে তাদের জন্যে আসন সংরক্ষণ বিহিত হয়, কিন্তু অন্ুপাঁতের অতিরিক্ত আসন 

নয়। এট1 কতক মুসলমণনের সমর্থন পেলেও প্রভাবশালী মুসলমানদের সম্মতি পায় 

না। এদের কাছে স্বতগ্্ নির্বাচন তথা ওয়েটেজ যেন একপ্রকার সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচ । 
গোল টেবিল বৈঠকে এ দের সদলবলে নিমন্ত্রণ কর] হয়েছিল। অন্ঠমতের প্রতিনিধি 

ছিলেন একমাত্র সার আলী ইমাম, কিন্তু তাকে মুখ খুলতে দেওয়া হলো৷ নাঁ। মুসল- 
মানদের ছন্যে ম্বতগ্র নির্বাচন তথা 'ওয়েটেজ কেবল নয়, প্রতোকটি মাইনরিটির জন্যও 
তাই । এমন কি হিন্দুসমাজতৃক্ত অবদমিত শ্রেণীর জন্যেও । সরাই মিলে -এই মর্ষে 
একট) চুক্তি করেন, তাকে বলে মাইনরিটিজ্ প্াকট | তাতে মাইনরিটি বলে গণা হন 
ইউরোপীয় বণিকরাও । 

এ'দের দাবী মেনে নিলে এর] যে পরিবর্তে অন্যপক্ষের দাঁবী মেনে নেবেন তা নয় । 

হিন্দুরা-_এখন থেকে বর্ণহিন্দুরা- যেখানে সংখ্যালঘু সেখানেও পূর্বের মতো ওয়েটেজ পাবে 

না। মাঝখান থেকে কেন্দ্রে সখ্যাগুরুত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। লখনউ চুক্তি ছিল একটা 
বারগেন, তাতে ছু'পক্ষের লাভক্ষতি সমান সমাঁন। তাঁর পেছনে ছিল একট দেওয়া- 
নেওয়ার মনোভাব । গোঁল টেবিলের মাইনরিটির চান একতরফ1 লাভ। ক্ষতির 

বোঝাট। চাপিয়ে দেবেন অন্য তরফের উপর। যেমন করে বিজেতার1 চাপিয়ে দেয় 
বিজিতের উপরে | গান্ধী যদি মেনে নেন তাহলে ষে পূর্ণ স্বাধীনতা স্থগম হবে তা নয়। 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম নিশ্রয়োজন হবে তাও নয়। সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতা- 

বাদীদের সহযঘোগিত। পাবেন তাঁও নয়। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব বরাবরের জন্যে থেমে 
যাবে তাও নয় | ত্তিনি মেনে নিন, আর নাই নিন মাইনরিটি প্যাকট ওয়ালার! ব্রিটিশ 
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সরকারের উপরেই শেষ ভরসা রাখেন, তার উপরে নয । তিনি ষদ্দি মেনে নেন তা হলে 
ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে ওটা মঞ্তুর করিয়ে নেওয়া হবে| যদি মেনে ন। নেন তা হলে তে। 

ব্রিটিশ সরকারের কাছে গিয়ে বল! হবে রক্ষাকবচ দিতে । 
তিনি ও ফাদে পা দেন ন1। ব্রিটিশ সরকার যদি রক্ষাকবচ দিতে চান নিজেদের 

দায়িত্বে দেবেন | কিন্তু হিন্দুসমাজের একভাগ যে অবদমিত শ্রেণী তাকে যা দেবার তা 

হিন্দুরাই দেবে, ব্রিটিশ সরকার না। অপরাপর সম্প্রদায় না। ম্বতগ্র নির্বাচন যদিও 
সকলের পক্ষেই খারাপ তবু হরিজনদের পক্ষে আরো বেদী খারাপ । শিখ চিরকাল শিখ 
থাকতে পারে, কিক অস্পশ্য চিরকাল অম্পৃশ্য থাকতে পারে নী, থাকা অন্যায় । হিন্দু 

সংস্কারকর! ব্যর্থ হবেন, ষর্দি সরকার পুভাবে অষ্পৃশ্ততাকে কায়েমী হতে দেন। তা 

ছাঁড়া আবার এক সাম্প্রদায়িক বিবাদ শুরু হবে। বর্ণহিন্দ্ বনাম হরিজন । সমাজ 

দুর্বল হবে, রাষ্ট্র দুর্বল হবে । | 

গোল টেবিল বৈঠকে বীণ। লাহেবও ছিলেন । তখনে। তিনি পুরোদপ্তর সাম্প্রদায়িক 
হননি । অন্যান্যদের তুলনায় কংগ্রেসের কাছাকাছি । তিনি আশা করেছিলেন 
লখ.নউ চুক্তির মতে। এবার আরে। একটি চুক্তি হবে। যদি গান্ধী কথাবার্তা চালাতে 
রাজী হন। গান্ধী একদ| লখনউ চক্তি সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে র্রিৰপ হয়েছিলেন । 
আর অমনধার চুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। বীণা! চোখে অন্ধকার দেখেন । দেশে 
ফিরে আসেন না । বিলেতেই প্রাকটিস করেন । চার বছর পরে যখন ফেরেন তখন 
তিনি গাক্ষীর কাছ থেকে কংগ্রেসের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। যদিও 

ব্রিটিশ সরকারের আরো কাছে নন। ছুই শিবিরের মাঝামাঝি তিনি তার তৃতীয় 
শিবির সন্গিবেশ করেন ৷ মুর্সলিম লীগ পুনর্গঠন করে তিনি হয়ে ওঠেন তার একমাত্র 
প্রতিনিধি । আর মুসলিম লীগ হয়ে উঠতে চায় মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি | 

॥ বারো ॥ 

গোল টেবিল বৈঠকের কাছে বহু আশীা ছিল। তা৷ নইলে ও বৈঠক বসত না, 
ওতে কংগ্রেসের উপস্থিতি অবস্থ প্রয়োজনীয় হতে না, তার জন্যে গান্ধী আরউইন 

চুক্তির নজীর স্থাপন করতে ব্রিটিশ প্রভুর সম্মত হতেন না। 

আশাভঙ্গের জন্তে কে দ্দায়ীকে দায়ী নয়, কে কতটুকু দয়ী, এ রিচার ইতিহাসের 
উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু ভার ফল কী হলে! তা দেখা যাক। 
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ফল হলো এই যে দেশীয় রাজারা আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেলেন। ফেডারেশনে 

যোগ দিতে তাদের সতা তেমন কোনো তাগিদ ছিল না। কতারাই তাদের ধরে নি 

এসেছিলেন, যাঁতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারী ব্লকের মতো একট আজ্ঞাবহ ব্লক 
গঠন 'করা যায়। সেই ছিদ্র দিয়ে কে জানে কখন দেশীয় রাজ্যে গণতগ্ন ঢুকবে আর 
রাজাদের কর্তৃত্ব যাবে এই-ভয়ে তার! ক্রমে ক্রমে বিমুখ হলেন । 

বাকী থাকে পরিকল্পিত মাইনরিটি ব্লক । কিন্ত তাকে দিয়ে কংগ্রেসকে ব্যালান্স 
করতে হলে এত বেশী ওয়েটেজ দিতে হয় যে মেজরিটি ও মাইনরিটি সমান হয়ে ষায়। 

যাকে বলে প্যারিটি। ত৷ হলে দািপাল্প। থেকে যায় বড়লাটের হাতে । তার নাম 

স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস কখনে। তাতে রাজী হতে পারে ন1। 

তা ছাড়! ও জিনিস মাইনরিটিদের শিবিরে হরিজনদের না টোকালে সম্ভব নয়। 

সেটা করতে গেলে হিন্দুসমাজের বল কমে যায়, অস্পৃশ্ততাও আইনসিদ্ধ হয়। গান্ধীজী 
তার প্রতিরোধ করতে দৃঢ়সংকল্প । অথচ সেটা যদি না করা হয় তবে মাইনরিটি রক 

কংগ্রেসে সমকক্ষ হতে পারে না। 
কংগ্রেসকে তা হলে ব্যালান্স করবে কে? কেউ যদি না করে তবে ফেভারেখনের 

হয়ে দীডায় কংগ্রেসরাজ। ফেড।ব্রেশনের আইভিয়ার্টা এসেছিল ম্সলমানদের মহল 
থেকে । তাঁরা চেয়েছিলেন যে হিন্দুপ্রধান ভারতে হিন্দু মেজরিটি রাজত্ব করতে পারবে 

না, যদি মেজরিটি আর মাইনরিটির সমান ওজন হয়। কিন্ধ মহাত্মার অনশনের 
পরে দেখা গেল হরিজন বিন। তাঁর! ওজনে হালকা । হরিজন অমেত কংগ্রেস 

ওজনে ভারী | ৃ 

তাই ষে-মুসলমানদের মহল একদিন ফেডারেশন দাবী করেছিলেন তারাই আরেক- 
দিন ফেডারেশন প্রত্যাহার করে পার্টিশনের প্রস্তাব তুললেন । অখণ্ড ভারত আর নয়। 
এখন চাই মোসলেম ভারত । যার অন্য নাম পাকিস্তান । 

এখানে উল্লেখষোগ্য, পাকিস্তান কথাটির উৎপত্তি ওই গোল টেবিল বৈঠকের পরেই । 
বৈঠকের বাইরে রহমৎ্ আলী বলে এক জন ছাত্র মুসলিমপ্রধান প্রদ্দেশগুলির নামের আছ্ছ 
অক্ষর মিলিয়ে ওই পেটেন্ট শব্দটি উদ্ভাবন করেন । সে সময় মুসলিম জননায়করা কেউ 
ওতে গুরুত্ব আরোপ করেননি । সবাই তারা ছিলেন অথণ্ডও অবিভাজ্য ভারতে বিশ্বাসী। 

তাদের অবিশ্বীস শুধু ত্রিটিশরাক্তের উত্তরাধিকারীরূপে কংগ্রেসরাজের উপর,| কারণ 
কংগ্রেসরাজ কার্ধত হিন্দুরাজই হবে। তাদের ভরসা ছিল যে আলাপ-আলোচনা ও 

চুক্তির সুত্রে এমন এক মীমাংসায় পৌছনে। যাবে ষেট! মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য, অথচ 
কংগ্রেসের বর্জনযোগ্য নম্ব । গান্ধী ঘদি তাতে বাজী হয়ে যান ব্রিটিশকে রাজী করানোর 
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দায় অন্যেরা নেবেন। তারাও তো চান ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি ।. তবে তার 
আগে চান সম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত। 

ওইখানেই কাটা । সাম্প্রদায়িক বন্দোবস্ত আর রাজনৈতিক অগ্রগতি টি মধ্যে 
কোন্ট1] এক নম্বর ও কোন্ট। ছু'ন্বর এই প্রশ্থের উত্তরে গভীর মতভেদ । কংগ্রেসের 

কাছে, গান্ধীজীর কাছে স্বরাজ হচ্ছে এক নম্বর ও সাম্প্রদায়িক মীমাংসা ছু'নম্বর | 

মূমলিম নেতার্দের কাছে ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হচ্ছে এক নম্বর, 

স্বরাজ বা স্বায়ত্রশাসন হচ্ছে দু-নম্বর । এ মততেদ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই 
ভারতীয় রাজনীতির একট! ফাণ্ডামেণ্টাল রিয়াঁলিটি। মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
এট| আরো প্রকট হয়। মততেদের উপসাগরের উপর সেতুবন্ধ করেছিলেন বীণা । 
তার পেছনে ছিলেন টিলক। কিন্তু তাদের সেই লখ্নউ চুক্তির পরে দেখ! গেল উপসাগর 
আরো প্রশস্ত হয়েছে, স্থতরাং আরো প্রশস্ত সেতু চাই। এবার কিন্তু কংগ্রেস ব! গান্ধী 
সেদিক দ্রিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না, কারণ পরে সেই উপসাপর আরে বেশী প্রশস্ত 

হবে, আরও বেশী প্রশস্ত সেতুর দরকার হবে । অমন করে যে সমাধান হয় সেট চূড়াস্ত 

নয়। আর তাতে করে সাম্রাজ্যের অস্ত হয় কোথায়? লড়তে তো হবেই বার বার। 

লড়াইয়ের সময় মুসলিম লীগ কোথায় ? ূ 
লড়,য়ে মুসলমানদের নিয়েই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যেকাজ আর 

কেউ কোনোদিন পারেনি | খেলাফতীদের সর্দার হবার পরেই তিনি কংগ্রেসীদেরও 

সর্দার হন। খেলাফতীর1 এর মধ্যে পিছিয়ে গেছেন । তা সত্বেও লড়ুয়ে মুসলমান বড়ে| 

কম নেই গান্ধীজীর শিবিরে । গান্ধীজীর মন পড়ে রয়েছিল স্বদেশের অসমাপ্ত ও অমী- 

মাংসিত সংগ্রামে ৷ হিন্দমুসলমানের সংগ্রামী একতায় । গোল টেবিল বৈঠকের উপর 
তার আস্থা থাকলে তিনি বডে। বড়ে। কংগ্রেস নেতাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন । 

তা বলে মানবপ্ররুতিতে তার অবিশ্বাস ছিল না। সুযোগের স্বাবহার করতে হবে। 
সবাই মিলে একবার দেখতে হবে গোল টেবিলে সম্মানজনক মিটমাট হয় কি না। 
অহিংসাবাদী কখনো সম্মানজনক মিটমীটের সুযোগ ছাডেন না। স্থযোগে পেলে গ্রহণ 
ফরেন, প্রাণপণ চেষ্টা করেন। বার্ধতাও সিদ্ধির সোপান । ্ 

তারপর অহিংসাবার্দী সুযোগ পেলেই তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে 

প্রতিপক্ষের অন্ত:পরিব্ঠনে গ্রয়াসী হন । গোল টেবিল বৈঠক তাকে অভূতপূর্ব স্থযোগ 

দৈয়। বৈঠকের সভাপতি লর্ড স্থাস্কি তার সম্বন্ধে লিখেছেন__ 
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সাধারণতঃ তিনি দিনে একুশ ঘণ্টা খাটতেন। তার মতে গোল টেবিল বৈঠকের 
বাইরেই আদত গোল টেবিল বৈঠক । তীর কাজ কেবল জনাকয়েক রাজনীতিককে 
নিয়ে নয়, সর্ব স্তরের ইংরেজকে নিয়ে । ইংরেজ জাতিকে নিয়ে। সেইজন্যে তার 
আক্তান। ওয়েস্ট এগ্ডের' সন্তাস্ত হোটেলে নয়, ইস্ট এগ্ডের গরিবপাঁড়ার অবস্থিত কিংসলী 

হল নামক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে । যাঁকে বলা হয় সেটলমেন্ট । কতক আশ্রম, 

কতকটা ক্লাব। যুদ্ধে নিহত কিংসলী লেস্টারের বোন মুন্সিয়েল তাঁর পরিচালিক1। 
আমার বন্ধুর বন্ধু । 'এব বছর দুই আগে আমিও সেখানে গেছি । উপর তলায় কয়েকটি 

সেল দেখেছিলুম, যেমন মঠবাডিতে থাকে । সাধক কমদের জন্যে । তারই একটিতে 

গান্ধীজী তিনমাস থাকেন । মীরা বেনকে নির্দেশ দেন তার খোরাকের জন্যে দিনে দেড় 
শিলিং ব| এক টাকার বেশী যেন গরচ ন1 হয়। বিলেতে গিয়েও তিনি তার বেশতৃষ। 
বদলান ন|। সেই অধ” উলঙ্ক ফকির । 

কাজকর্মের স্থবিধের জন্যে তিনি নাইটসত্রিজ অঞ্চলে রাখেন ছোট একটি আপিস। 

খখ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বা তিনি তাদের সঙ্গে । বানার্ড 

তাদের একজন। শ বলেন গান্ধী হচ্ছেন “মহাত্বা মেজর আর তিনি “মহাত্মা 
মাইনর । শ আরো! বলেন, “আপনি ও.আমি পৃথিবীর একটি অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের 
লোক |” | 

চার্চিল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কী আশ্চর্য 
চার্চিলেরই এক সম্পঞ্কিতা ভগিনী ক্রেম্নার শেরিভান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সরোজিনী নাইভুর 
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সহায়তায় মহাত্মার যৃদ্তি মডেল করার অনুমতি পান। গান্ধীজী সহজে রাজী হননি । 

উনি পোজ করবেন না । 
মিসেস শেরিভান লেনিনেরও যৃত্তি মডেল করেছিলেন । এগারে। বছর আগে। 

তখন লেনিনও একই রকম শর্ত করেছিলেন। ছু'জনের মধ্যে কৌতুহলপ্রদ 
সাদৃশ্ত ছিল। - 
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লেনিনের সঙ্গে গান্ধীর এই সাদৃষ্টের বর্ণনায় মনে পড়ে লেনিনের মৃত্যুর কিছুদিন বাদে 
' “লেনিন ও গান্ধী” বলে একধানি নামকরা! বই বেরোয় । লেখক একজন অন্যান । 

রেনে ফ্ুএলপ-মিলার | এ যুগে এক-বন্ধনীতৃক্ত করবার মতো! নাম ওই ছুটিই। যদিও 
মতবাদ ভিন্ন। ূ 

কিংসলী হলে আমোদ আহলাদের সময়েও গান্ধীজীকে ভাক পড়ত। প্রায়ই লোৌক- 
নৃত্যস্থলে উপস্থিত থাকতেন । “মিঃ গান্ধী, আপনি কি আমাদের সঙ্গে নাচবেন না?” 

৭৪ 



শ্রমিক নরনারীর এই অনুরোধে গান্ধীজী বলতেন, “নিশ্চয় । আমার হাতের ছড়ি হবে 
আমার সঙ্গিনী |” 

এট! হলো ওদের নির্দোষ বিনোদন ৷ ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে এতে ঘোগ 

দিতে হয়। এ নিয়ে গান্ধীজীর এক পিউরিটান অন্থর্তী প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 

“যাদের সঙ্গে আমরা মিশতে চাই তাদের জীবনের ধার! বুঝতে হবে, তার সমঝদার হতে 
হবে। ভূলে যেয়ে। ন। লোকনৃত্য হচ্ছে ইংরেজ জাতির একটি গ্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রথা ।” 

সময় করে তিনি দিন-ছুই কাটিয়ে আমেন ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল মজছুরদের সঙ্গে । 

যার! তাঁরই বয়কট আন্দোলনের দরুন বেকার । ন্তার্দের সমবেদন। জানিয়ে তিনি 

বোঝান যে বেকার হলেও তার! বৃভূক্ষু নয়, যেমন ভারতের কর্মহীন 'ও অরধকর্মহীন 
নরনারী। তারা কি ভারতের কাটুনি ও তাতীদের মুখের গ্রাস কেডে নিয়ে নিজেবা 
সমৃদ্ধ হবে? তারা বোঝে ও তার সঙ্গে একমত হয় । তাঁর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে 

ফোটে তোলায় । চীয়ার দেয়। বেশীর ভাগই মজ্বরনী। তাদের মাঝখানে পড়ে 

গান্ধী ষেমন সহাস তেমনি লঙ্জাকুল। 

একদিকে যেমন ইংলগ্ের দীনদুঃখীদের সঙ্গে মেশা! অন্যদিকে তেমনি ধাগ্সিক, 
বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী-গুণী তথা রাজনীতিকদের সঙ্গে । “কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার 
নেই মানা | এমন কি রাজা পঞ্চম জজেব বাকিংহাম প্রাসাদেও। সেখানেও সেই 
ফকিরের বেশ । রাজা বলেন, “দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাকে আমি দেখেছি | তখন ও 

তারপরেও ১৯১৮ সাল অবধি আপনি তে। একজন ভালে মানুষ ছিলেন। পরে 

আঁপনার মধ্যে কিছু একট বিগড়ে যায় বলে মনে হর ।” গান্ধী তর সঙ্গে তর্ক করেন 
নাঁ। নীরব থাকেন। পরে যখন রাঁজ! আরে] বলেন যে বিদ্রোহ বরদাস্ত কর] হবে না, 

দমন কর] হবে, রাজসরকারকে চালু রাখতে হবে, তখন গাদ্ধীজী তদ্রভাবে ও দুঢটতার 

* সঙ্গেই প্রতিবাদ করেন । 
ধা্িকরা তাঁকে তাদেরই মতো একজন খ্রীষ্টান বলে আপনার করে নেন। মড 

রয়ডেনের মতে শ্রেষ্ট খ্রীষ্টান ৷ হীস্ত গ্রীষ্টের তিনি যত কাছাকাছি আর কৈউ তত নন। 

আরনেস্ট বারকারের মনে হলো! যে গান্ধী হচ্ছেন এ যুগের সেন্ট ফ্রান্সিস তথ। সেন্ট টমাস 
আকুইনাস। তাঁর মধ্যে যেমন এ ছুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি একজন প্র্যাকটিকাল 
কাজের লৌকের ৷ মিশ্রণটাই সারকথা । অবিমিশ্র হলে ফল হতো ন]। 

অকৃসফোর্ডের পরম সম্মানিত অধ্যাপ্কগণ- তাদের মধো ছিলেন বেলিয়লের অধ্যক্ষ, 

গিলবার্ট মারে, মাইকেল স্যাগুলার, পিসি লায়ন_তাকে তিন ঘণ্টা ধরে, 5 
করেন । এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন__ 
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ঘরে ফেরার পথে গান্ধীজী স্থইটজারল্যাণ্ডের ভিলনভ গ্রামে রম্যা রল'ার সঙ্গে মিলিত 

হন। বল] তাকে স্টেশনে গিয়ে অভ্তার্থনা করেন, যদ্দিও স্বয়ং অসুস্থ । আট বছর 

আগে রল'ই 'মহাত্ব। গান্ধী” লিখে তাকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিয়েছিলেন । মীরাবেনকেও 

গান্ধীসকাশে পাঠিয্েছিলেন তিনিই । পরের দিন রল" বলেন, “আমার তো 
ভয় ছিল যে এ জীবনে আপনাব সঙ্গে দেখা, হবে না। তার পূর্বেই চলে 

যেতে হবে 1” 

শোবার ঘরেই কথাবার্তা হয় । দেয়ালে দৃশ্যমান এই কণ্জনের মস্তকের আলেখ্য-- 
গোটে, বেঠোফেন, টলস্টয়, গঞ্ষি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, লেনিন ও গান্ধী । সেই 
গান্ধীই আজ উপস্থিত । কিন্ত সে লেনিন আর নেই । রল"ার মহা খেদ লেনিনের সঙ্গে 
গান্ধী কোনে। দিন সাক্ষাঁৎ হলো না| “যে লেনিন আপনার মতোই কোনদিন মিথ্োর : 
সঙ্গে অপস.করেননি 1” অর্থাৎ সতোর থেকে নড়ননি | 

ফরাসীবিপ্লবের মানসপুত্র রল"1 একদা টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন । যুদ্ধকালে 

তিনি ছিলেন "যুদ্ধের উধের্ব | যুদ্ধের সময় থেকে স্ুইটজারলগ্ডেই রয়েছেন। চার 
বছর আগেও আমি তাকে যুদ্ধবিরোধী দেখেছি । কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে তিনি 
ধীরে ধীরে শান্তিবাদ অতিক্রম করে যেখানে উপনীত হন সেটা যদ্দিও লেনিনবাদ নয় 

তবু লেনিনের দেশের বিপ্লবকে যেমন করে হোকু, বাচিয়ে রাখার বজ.কঠোর সংকর । 
তার মানে দরকার হলে যুদ্ধ। 

হিংসা! অহিংমা আর তীর কাছে মুখ্য ইন্জু নয়, যেমন ছিল “মহাত্মা গান্ধী” রচনার 

কালে। এখনকার মূখ্য ইস্থ হচ্ছে বিপ্লব প্রতিবিপ্রব। গান্ধীর থেকে তিনি দূরে সরে 
গেছেন। কিন্ত যে গান্ধী সতানিষ্ঠ সে গান্ধীর কাছ থেকে নয়। সত্যই উভয়ের 
যোগস্ত্র । সত্য নিয়ে ছ'জনের আলোচন। হয় । ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা নিয়ে 

রল"। যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন । কিন্তু বুঝতে পারছিলেন ন। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাবে 
কোন্ বাবস্থা । রি 

 শইংসার উত্তর না দিয়ে সহ করার বীরত্ব ধ্ধি কোনো! নেশনের থাকে তবে সেইটেই 
রা ভে নিজ কিন্ধ তার জন্মে চাই অখণ্ড বিশ্বাস।” ইতি গান্ধী। 

রা 
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“কোনোকিছই আধাআধিভাবে করা উচিত নয়, তা সে ভালোই হোক আর মন্দই 
হোক ।” ইতি রল"। 

' গান্ধীর অনুরোধে রল1 তাকে বেঠোফেনের পঞ্চম সিন্ষনি পিয়ানোতে বাজিয়ে 
শোনান । ' এমনি করে পাচদিন অতিবাহিত হলে রল" তাকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে 

বিদায় দেন । ছু'জনে ছু'জনের কাধে গাল রেখে মাথায় গাল ঠেকিয়ে সাদরে আলিঙ্গন 
ও চুম্বন করেন। “ওটা! হচ্ছে সেপ্টে ডমিনিক ও সেপ্ট ফ্রান্ষিসের চুম্বন” উপমাটা 
রলর। 

॥ তেরো ॥ 

যাশুর সব চেয়ে কাছকাছি বলেই বোধহয় ক্যাথলিক ধর্মগ্তক গোপ গান্বীজীর দর্শন 
দেন না । তবে তার খাতিরে ভ1টিকানের গ্যালারিগুলে। খুলে দেওয়া! হয়। অপূর্ব 
শিল্পসম্পদের মাঝখানে তিনি হারিয়ে যান। 

রম্যা রল1 সতর্ক করে দিয়েছিলেন বলে তিনি রোমে ফাজিস্টদের অতিথি হন ন1। 

কিন্ত মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তার মুখের উপর বলে আসেন যে, তিনি শুধু 

একট। তাসের কেন্স! গড়ছেন । 

ব্রিন্দিসি থেকে জাহাজের ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে ধাত্র! করেন গাদ্ধীজী। পেছনে 

পড়ে থাকে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলগ্ের, তিনমাস । সে ভিনমাসে য। তিনি 

করেছেন তাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়। ভারতের কাজ ও অহিৎসার কাজ। 

ভারতের কাজে যেমন বিশ্রাম নেই, তেমনি অহিংসার কাজেও। পশ্চিমকে তিনি 

আহিংসার বাণী শোনাবেন । 

হায়! তখনকার দিনের ইউরোপে কেই বা অহিংসার বাণীতে কান দেবে! ঘখন 

ভারতেই চলেছে হিন্দু মুসলমানের অন্তহীন হানাহানি । আর থেকে থেকে সন্ত্রাসবাদী 
হামল1। - আর ইউরোপের সঙ্কট তখন এমন গভীরভাবে ঘনিয়ে আসছে যে হিংসাকেই 
মনে হচ্ছে একমাত্র পন্থা । তা সে ষফতই বর্বর হোক। যতই অমানুষিক হোক । 

ইউরোঁপক্ষে তার স্বকীয় আধ্যাত্মিকতার উপর ছেড়ে দিয়ে গান্ধী ফিরে আসেন 
ভারতে | যেখানে সারা দেশ অধীরভাবে অপেক্ষা করছে নেতারণ্জন্তে । নেতাবিহীন 

জনতা। ঠিক যুদ্ধবিরতির নিয়মশৃঙ্খল। মেনে চলেমি, এখানে ওখানে শ্াস্তিভক্গ করেছে। 

আর মরকারপক্ষ যে মান্য করেছে তা নয় । চুক্তিতে সরকারের প্রেলিক্ হ্ামি হয়েছে, 
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তাই কড়। হাতে সমঝিয়ে দিতে হয়েছে ঘে সরকারই বলবান। সন্ত্রাসবাদীরাও যথেষ্ট 

কারণ দিয়েছে দমননীতি অনুসরণের । গোটা-তিনেক অডিনান্স জারি করতে হয়েছে 

তিনটি প্রদেশে । 

চু'পক্ষেই যুদ্ধং দেহি । সুতরাং যুদ্ধ বেধে যেতে সাতটণ দিনও লাগে না। া্থীজীকে 
ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখ হয় পুণার গ্নেরওয়াদ1! জেলে । কংগ্রেস নেতারাও বন্দী 
হন। কংগ্রেস বেজাইনী ঘেধিত হয় । আরে! দুশট। অভিনান্স জান্রি কর হয়। খুব 
সম্ভব সেগুলি তিনমাস ধরে সরকারী কারখানায় তৈরি হচ্ছিল। যেমন তৈরি হচ্ছিল 

কংগ্রেসের আইন অমান্য পরিকপ্পন1। যুদ্ধে নেমে নালিশ করা চলে না যে এটা অগ্ায়, 

ওটা আইনবিরুদ্ধ | 

আমর] সেদিন লক্ষ করি যে কোনো! পক্ষই আইনকে কানাঁকড়ি দাম দিচ্ছে না। 
ংগ্রেম তে। সোজাসুজি আইনভঙের প্রোগামই নিয়েছে, হিংসা! এভানেো ভিন্ন তার আর 

কোনে! দায় নেই । আইনের শালন বলে ব্রিটিশ শাসকদের যে গর্ব ছিল সেটাও আর 

আইনের নয়, অন্িনাষ্লের শাসন । জেল, জরিমানা তো তুচ্ছ কথা, বেত্রদণ্ডও বিহিত 
করা হলে! ৷ ঘরবাড়ি, জমিজমা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, মোটরগাঁড়ি ষেট1 খুশি কেডে নিয়ে 

বাজেয়াপ্ধ করলেই হলো । সব চেয়ে আজব কাগু নাবালকদের অপরাধের জন্যে তাদের 

গুরুজনের শাস্তি | 

চাচিল পর্বস্ত মন্তব্য করতে বাধা হলেন যে সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে এমনতর 
কঠোর দণ্ডবিধির প্রয়োজন হয়নি । আর সার স্যামুয়েল হোর তো। সাফ কথ। শুনিয়ে 

দিলেন ঘে, এবার যেট। হবে সেট? অমীমাংসিত যুদ্ধ নয় । 
তবে গান্বীজী যে বলেছিলেন এবার শুধু লাঠি চাজ” নয়, বুলেটের সম্মুখীন হতে হবে, 

সেরকম ফিছু ঘটল ন1। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। .সবকারকেও সব ক'টা অন্ডিনান্স 

সর্বতোভাবে প্রয়োগ করতে হয়নি । কংগ্রেসের আন্দোলনও তেমন গুরুতর পর্যায়ে 

পৌছয়নি। 

“ব্যাপার কী, বলুন তো?” আমার এক ইউরোপীয় সহকর্মী বিশ্মিত হয়ে স্থুধান। 
“এবারকার আন্দোলনট। হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা মেরে গেল কেন? আমরা তো ভেবেছিলুম 
অনেকদিন ধরে গড়াবে । কংগ্রেসের দম যে এত কম তা৷ কে জানত 1” 

গুদের আফসোসটা আস্তরিক । আন্দোলনট! জোর চলেছে দেখলেই ওঁরা যুদ্ধের স্বাদ 
পেতেন । সে ম্বা্দ গুদের জোগায় সন্ত্রাসবাদী দল। ক্রিছুতেই তারা নিরস্ত হয় ন1। 

ভারতে রাজধানীতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্বাই হলো হিংসার সঙ্গে হিংসার 
বন্ম বাধতে লা দেওয়া । তার পরিবর্তে হিংসার সঙ্গে অহিংসার বন্থ বাধানে|। 
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সাধারণ যুদ্ধ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে হিংসার ছন্থ। আর সত্যাগ্রহ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে 
অহিংসার ছন্ব। ইতিহাসে এটা নতুন । যুদ্ধ যেখানে হাজার হাজার বছরের সত্যাগ্রহ 
সেখানে মাত্র পঁচিশ বছরের । যুদ্ধের নিয়মকানুন সকলের জানা । কিন্ত সত্যাগ্রহের 

নিয়মকানুন সত্যাগ্রহীদেরই অজানা । | 
ন্ত্তরাং কোনে পক্ষকেই দোষ দেওয়। যায় না।। খেলার নিয়ম না জেনে খেলতে 

গেলে ভূলচুক যেমন হয়, বাড়াবাড়িও তেমনি হয় । আন্দোলনটাকে অমন কঠোর হস্তে 

দমন ন|! করলেও চলত । কারণ ওর পরমায়ু সত্যি (বশীদিন ছিল না। যে কারণেই 
হোক মুসলমানরা ছু*-তিনটি প্রদেশ ছাডা অন্যত্র সরে ঈাড়িয়েছিল। যোগ দিতে যাদের 
দেখ! গেল তার! অন্ততঃ বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় । গণ আন্দোলন, অথচ গণই নেই, কারণ 
অধিকাংশ জেলায় গণ বলতে বোঝায় মুসলমানগণ । 

একজন হিন্দু আর একজন মুসলমানকে আমি একসঙ্গে জেলে আটক করতে পাঠিয়ে- 
ছিলুম। অকারণে নয় অবশ্য । ইংরেজ জেলা শাসক মুসলমানটিকে পত্রপাঠ ছেড়ে 
দেন ও বলেন, “তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো! ঝগড়া নেই।” 

ডিভাইড আযাণ্ড রল। তবে কিছুদিন বাদে হিন্দুটিকেও সতর্ক করে দিয়ে ছেড়ে 

দেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছিল। কত সহজে আয়ত্তে এল যখন ভাবি তখন 
আমারও আফসোস হয় যে কেন অত কডাকডি করা। 

তেরে।ট। অভিনান্স যা পারেনি এক ম্যাকভোনাল্ডের রোয়েদাদ ত] পারল । দিল 
অতি মুম্পষ্ট আভাস যে বাংলাদেশের বরাতে আছে ইউরোপীয় সমধিত মুসলিম মেজরিটি 

গবন্নমেন্ট | তা। তুমি যতই লাফাও আর যতই ট্যাচাও আর যতই সাহেব নিপাত কর। 
মিয়া ভাইরা যে ক'জন যোগ দিয়েছিলেন সে ক'জনও সরে গেলেন । কোথায় 

গান্ধীজীর সাধের স্বপ্ন যে তার গণসত্যাগ্রহে সব সম্প্রদায়ের লোক সমানে ঝাপ দেবে! 

আর কোথায় অপ্রীতিকর বাস্তব! আন্দোলনটাকে নিমুপলমান করাই ছিল কর্তাদের 
উদ্দেম্ত । আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল তার বিপরীত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তার 
উদ্দেস্ট সার্থক হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যর্থ। ইংরেজের কূটনীতি বাংলাকে তুলে দেয় 

ইউরোপীয় সমধিত মুসলিম মেজরটির হাতে । 
ওটা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের ছুরস্ত করতে ন] পেরে হিন্দুদের--বিশেষ করে বর্ণহিন্দুদের 

--শায়েন্তা করার উপায়। কেমন! আর লাগবে আমাদের সঙ্গে ! হর! আমাদের 

এতকালের গদ্দী তোমাদের ছেডে দিয়ে যাব | 
এখানে বলে রাখা দরকার ষে ১৯১৬ সালেতলখ.নউ চুক্তি যখন সম্পাদিত হয় তখনো 

বাংলাদেশে মূললমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু চুক্তি অন্ুলারে বাংলার মুসলমানদের 

শিজ) 



খরচে বিহার, যুক্তপ্রদদেশ ইত্যাদির মুসলমানদের ওয়েটেজ দেওয়া হয়। আর ওইসব 
প্রদেশের হিন্দুদের খরচে বাংলার হিন্দুদের 'গয়েটেজ দয় হয়। ম্যাকভোনালভ যদি 
লখ.নউ চুক্তিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্হ করে নতুন করে ভাবতেন তা হলে একরকম হতো] । 
কিন্ত লখ,নউ চুক্তিকে মোটামুটি বহাল রেখেই তিনি তার ব্যালান্স নষ্ট করলেন। ব্যালাঙ্ষগ 
গেল মুসলমানদের অন্গকুলে । যেখানে তারা মাইনরিটি সেখানে তাদের জন্যে ওয়েটেজ। 
যেখানে তার মেজরিটি সেখানে হিন্দুদের জন্যে ওয়েটেজ নর । তনে পাঞ্ধানে শিখদের 

ওয়েটেজ অব্যাহত । সেখানে মুসলমান অমুসলমান সমান সমান | 
রোয়েদাদের এইদিকটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়, কিন্ত »রণপণ অনশন কর! 

অন্থুচিত। 'আনিষ্ট যেটা সেট। লখনউ চুক্তিই করে রেখেছিল স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকার 

করে। ধু স্বীকার করে নয়, তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে । মলি মিণ্টে। ঘা করতে সাহস পাননি 
তখনকার দিনের কংগ্রেস জননেতারাই ভা করেছিলেন। এখন তথাকথিত অস্পৃশ্টরাও 

ফি দাবী করে ষে তাদের জন্যেও স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা! হোক ম্যাকভোনালড কোন 
যুক্তিবলে প্রত্যাগ্যান করবেন? তিনি মল্লি মিন্টোর অনুসরণে কতক জায়গায় স্বত্ব 
নির্বাচন ও কতক জায়গায় যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা করলেন । তার মতে ওটা হিন্দুসমাজের 
পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। মাত্র গোট।কয়েক অ।সন স্বতন্তর। আর সব তো একব্র | 

মণ্লি মিন্টোর সমযঘও তো ছিল মাত্র কয়েকটি আসন মুসলমানদের বেলা স্বতন্্। 
আর সব একত্র। আরভট। একই রকম । পরিণতিটাও তে। একই রকম হবে। ছুচ 
হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয় । একবার ওটা উপলব্ধি করার পর কেমন করে গর 

প্রশ্রয় দেওয়। যায়? হিন্দু মুসলমান ভেদবৃদ্ধি যথেষ্ট অশান্তিকর | বর্ণহিন্দু অবর্ণহিন্দু 

ভেদবুদ্ধি কি আরো অশান্তিকর হবে না? এতে শুধুরাষ্ নয়, সমাঁজও ছূর্বল হুবে। 
সমাজসংস্কার বাধা পাবে । .অস্পৃশ্যতা কতক লোকের পক্ষে লাভজনক হয়ে কায়েমী 

সবর্জ হয়ে দীভাবে | 

রাজনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক কারণে গান্ধীজী স্থির কবেন 

তিনি আমরণ অনশন করবেন । এট। ষে রোয়েদাদের পর তার মাথায় আসে ত! নয়। 
গোল টেবিল বৈঠকেই তিনি এর আভাস দিয়েছিলেন, পরে ভারতসচিবকে জেল থেকে 

চিঠি লিখে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । তার অনুত্ৃতির গভীরতা কেউ পরিমাপ 

করেনান। সত্যি কি তিনি অমন তুচ্ছ কারণে আমরণ অনশন করবেন ? 

ঘেঁশবাসীদ্ের.অনেকের মতেও ওটা তেমন কিছু গুরুতর নগ্ন, ষেমন গুরুত্তর রোয়ে- 
দানের অন্যান্য অংশ । মহাত্মার আমরণ অনশনের জন্যে বিশেষ কেউ প্রত্তত ছিলেন 

। মী): খ্বরটা তাই বোমার মতো। ফেটে পড়ে। দেশময় উদ্বেগের লোত বয়ে হায় । 
০ 



ম্যাকন্ডোনালড জানিয়ে দেন যে ভারতীয় সম্প্রপ্দায়গুলি নিজেদের মধ্যে একমত না 
হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে হয়েছে; সিদ্ধান্তের রদবদল 
একতরফা৷ হবে না, হবে যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি একমত হয় । 

অর্থাৎ নিজেরাই স্থির করে নিজেদের গ্রহণযোগ্য একট] বিকল্প । ম্যাকভোনালড 
সেটা মেনে নেবেন । যেমন লখনউ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন মণ্টেগ্ড চেমসফোর্ড | 

অনশনরত মহাত্মাকে ঘিরে দরবার বসে যায়। সরকার অনুমতি দেন। এবার 

কেন্দ্রীয় পুরুষ হচ্ছেন আম্বেদকর | মহাত্মার জীবনমরণ তারই হাতের মুঠোয় । তিনি 
যদি পাষাণ হন তো মহাত্মার প্রাণের আশা! নেই। তাই আন্বেদকরের হৃদয়ের উপর 
চাপ পড়ে। কিন্ত তার মস্তিক তা বলে অভিভূত হয় না। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন ছেড়ে 

দেন বটে, কিন্ত তার বিনিময়ে আদায় করে নেন অনেক বেশী আসন। মেসব আসনের 

জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমন এক পদ্ধতিতে যে হরিজন প্রার্থীদের হরিজনরাই প্রথমে 
ভোট দিয়ে মনোনয়ন করবে, তারপরে হিন্দুরা সমবেতভাবে ভোট দেবে। পুণা চুক্তি 
হিন্দুরা সবাই মেনে নিলে ব্রিটিশ সরকারও সেই অনুসারে রোয়েদাদের সংশোধন 
করবেন। 

লখনউ চুক্তির সঙ্গে পুণ! চুক্তির পার্থক্য এইখানে যে একটাতে যেমন স্বতন্্ 

নির্বাচনের নীতিট।কে স্বীকার করে নিয়ে সেই ভিত্তির উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 

সামগ্রস্য প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছিল অপরটাতে তেমনি সেই নীতিটাকে অস্বীকার করে আন 
সংরক্ষণের ভিত্তিতে বর্ণহিন্দু ও অব্র্ণহিন্দুদের মধ্যে সামপ্রস্য ধিধান কর] হয়। হায়! এ 

বুদ্ধি কেন ১৯১৬ সালে কারে! মাথায় আসেনি ! কেউ কেন হৃদয়ঙ্গম করেননি যে স্বতনত্ 
নির্বাচন মেনে নেওয়! মুসলমানকে অমুসলমানের থেকে ও অমুসলমানকে মুসলমানের 
থেকে স্বতন্ত্র করে উভয়কে সাধ।রণের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করা? আর সাধারণকেও 
প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বাধীনত! থেকে বঞ্চিত করা ? 

ম্যাকডোনালড আমাদের একটি গ্লানির থেকে মুক্ত করলেন। আমাদের আর 
অমুদলমান বলে পরিচয় দিতে হলে! না। তার বদলে £সাধারণ” শবটি চলিত হলে! ! 
বল! বাহুল্য মুসলমান বাদে ও শিখ বাদে সাধারণ। মাইনরিটির সংখ্যা ওই ছুটিতে 
সীমাবদ্ধ । ধর্মীয় মাইনরিটির কথ! বলছি। 

গান্ধীজী এখন থেকে তথাকথিত অবর্ণহিন্দুদের নিয়ে ব্যাপৃত রইলেন। তাদের 
নতুন নীমকরণ হলো সরকারী মতে তফশিলী জীত, আর গাদ্ধীজীর মতে হরিজন । 

নামট! কিন্ত তার নিজের উদ্ভাবন নয়। এক অস্পৃশ্ত পত্রলেখকের কাছে ওটি তিনি 

পান। গুজরাটের প্রথম কবিসম্ত নাকি ওটি প্রথমে ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্ত প্রসঙ্গে । 
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হরিজন” বলে যে পত্রিকার উদ্বোধন হয্ন তার জন্যে আম্বেদকরকে একটি বাণী পাঠাতে 

অনুরোধ করা হয়। তার উত্তরে তিনি বাণী দেন না, দেবেন তার অভিমত। তিনি বলেন, 
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গান্ধীজী তখনে। জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন, কিন্ত অস্পৃশ্ততায় না। কিস্ত জীবনের 
শেষ প্রান্তে তার বিশ্বাস বদলায়। তিমিও তখন জাতিহীন সমাজের পক্ষপাতী হন। 

কিন্তু ঘে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট । সেটি অস্পৃশ্য বলে 
কাউকে কোনে সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। মন্দির-প্রবেশেও 

স্পৃহ্যাম্পৃশ্তাভেদ থাকবে না। 

এই যেমন লক্ষ্য তেমনি পদ্ধতি হলো বর্ণহিন্দুদের ন্বভঃপ্রণোদিত অন্তঃপরিবর্তন | 
তার জন্তে অবর্ণহিন্দুর্দের সত্যাগ্রহ ব। অন্যপ্রকার আন্দোলন করতে হবে না। ঘা 

করবার তা বর্ণহিন্দুবংই করবে। ব্্ণহিন্দুদের মধ্যে অবশ্য ছু'রকম মত ছিল। সস্কারকামী 
ও সংস্কারবিরোধী ৷ যাতে ছন্ব ন! রাধে তারই উপর ছিল গান্ধীজীর দৃষ্টি । 

হরিজন আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজীকে আরো একবার অনশন করতে হয় । এটা 
সরকারের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে নয়, সংস্কারবিরোধীর্দের আচরণে মর্মাহত হয়ে । অনশনের 
কারণ জানতে পেরে সরকার তাঁকে বিন! শর্তে খালাস দেন। তিনি তখন জেলের 

বাইরে গিয়ে তার অনশন সমাপন করেন। একুশদিনের অনশন । 
এরপরে তিনিও ভদ্রতা করে গণসত্যাগ্রহ একমাসেব জন্যে বন্ধ রাখেন। উদ্দেশ্য 

সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচন1 ৷ কথাবার্তা সফল হলে তিনি গণসত্যাগ্রহ একেবারেই 
বন্ধ করার সিদ্ধান্ত লিতেন। অবশ্ঠ কংগ্রেস নেতারা রাজী হলে। কিন্ত আলাপ 

আলোচনার প্রস্তাব শুনে সরকারপক্ষ জানিয়ে দেন যে সর্বপ্রথষে গণসত্যাগ্রহ বিনা শর্তে 

প্রতাহার করতে হবে। তার মানে পরাঁজিতের মতো৷ অস্ত্র সমর্পন করতে হবে ৷ বিজিত 

দেশের সেনাপতি বিজেত। দেশের সেনাপতির কাছে যেমন তরবারী সমর্পণ করেন । 

না, তেমন কিছু করবেন ন1 গান্ধীজী। হিংসার তরবারি বহপূর্বেই বিজেতা 

ইংরেজের হাতে সমর্পন করা হয়েছে । তার উপর যদি অহিংলার . অস্ত্রটিও সমর্পন করা 

হয় ভবে হাতে রইল কী? তিনি তার বেদনাভর! অন্তর দিয়ে অন্থভব করছিলেন যে 

অর্ভিনান্দের প্রহারে দেশবাসী জর্জর ৷ শাস্তির বোঝ বইতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। মনের 

জোর ভেওে ষাচ্ছে। চাই এখন সম্মানজনক সদ্ধি। তা। বলে অস্ত্র সমর্পণ? না; 

কদাচ নয়। 
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জেলের বাইরে সেসময় ঘেসব সহকর্মীকে পাওয়া গেল ডাদের সঙ্গে পরামর্শ করে 
পরিশেষে এই স্থির হলে! যে গণসত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হবে, ব্যক্কিসত্যাগ্রহ চালিয়ে 
যাঁওয়। হবে । গাঙ্ধীজী তখন সবরমতী যান, আশ্রম গুটিয়ে নেন, তেত্রিশ জন সহচর নিয়ে 
যাত্রা করেন রাস অভিমুখে । তাকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবার সেই 
য়েরওয়াদা জেলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয় এই আদেশ দিয়ে ষে পুণায় 
অবস্থান করতে হবে। তিনি সে আদেশ মান্ধ করবেন না বলায় তাঁর বিচার হয়, 

বিচারে একবছরের কারাদণ্ড । 

এবারেও তিনি জেল থেকে হরিজন আন্দোলন চালাবার অনুমতি চান, কিন্ত পান 
না। কারণ এবার তিনি আটক বন্দী নন, দণ্ডিত কয়োদী। তিনি আবার অনশন 
করেন। তখন তাকে বিনা শর্তে খালাস দেওয়া হয়। এই বেডাল ইছুর খেল! তার 
ভালো লাগে না। তাঁর প্রাণ চায় হরিজনদের কাজ নিয়ে থাকতে। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ 
তার সঙ্গে বেখাপ। তিনি নিজের জন্যে বেছে নেন এক বছরের হরিজন সেবা । কিন্তু 
অপরের জন্যে ব্যক্তি সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হয় না। 

সেকালের পরিব্রাজক্দের মতো৷ তিনি পদব্রজে ভারতের অস্পৃশ্যবহল অঞ্চলগুলি 
পর্যটন করেন । বুদ্ধের মতা প্রচার করেন অস্পৃশ্যদের মুক্তির বাণী। সেটাও তো 
স্বরাজের অঙ্গ। 

॥চৌজা। 

ব্যক্তি সত্যাগ্রহ অবশ্ঠ যে কোনে! ব্যক্তি যে কোনে! সময় করতে পারেন, কিন্তু গণ- 

সত্যাগ্রহ হলে। বিপ্লবের মতো৷ অপৌকুষেয়। লেনিন বা গ্লান্ধী তার নিমিত্তমান্র। 
তাদ্দের কান পেতে থাকতে হয় কখন জনগণের জীবনে জোয়ার আসবে । জোয়ার ন' 

এলে জনগণকে ভাক দেওয়া বুথা। তারা সাড়। দেবে না। তেমনি জোয়ার এসে চলে 

গেলে, ভাট পড়লে, জনগণকে ঝাঁপ দিতে বলা নিফল। তার] অসাড়। 

গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহ ১৯৩০ সালে বিম্ময়কররূপে সফল হয়েছিল, কারণ সেট! ছিল 
জোয়ারের সময় । কিন্ত ১৯৩২ সালে অপ্রত্যাশিতরূপে বিফল হলো, কারণ ততদিনে 
ভাটা শুরু হয়ে গেছে । সময় বা জোয়ার কারে! জন্ে সবুর করে না । মহাত্মার জন্যেও 
না। যা করবার তা সময় থাকতে করে নিতে হয়। 

গান্ধী আরউইন চুক্তি একদিক থেকে একটা জয় । আরেকদিক থেকে একটা ছেদ । 
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অবশ্য গখসত্যাগ্রহ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলেও ঘে পূর্ণ স্বরাজের ছ্াটে পৌছে দিত 
তানয়। ওকে দমন করবার শক্তি ভারত সরকারের ছিল । শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছিল 
শাঠ্য | ডভিভাইড আ্যাণ্ড কুল। গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ না দিলেও সাম্প্রদায়িক 
রোয়েদাদ ধথাকালে ঘোষিত হতো৷। জনগণ ভিন্ন হয়ে যেত। 

এ সমস্তা লেনিনের দেশে ছিল না। ব্রিটিশ সরকার জানতেন যে তুরুপের তাস সব 
সময় তাদের হাতে । যাবার সময হিন্দু মুসলমানের কান ধরাধরি করিয়ে দিয়ে যেতেন। 

, তখন তারাই মধ্যস্থ হয়ে যাকে যা দিয়ে যেতেন তাই তার পাওনা। তার বেশী নয়। 
হরিজন পরিক্রমার সময় গান্ধীজীর কল্পনা ছিল নতুন কিছু না ঘটলে তিনি এক 

বছর বাদে জেলে ফিরে যাবেন। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চলতে থাকবে । | 

হঠাৎ ঘটে গেল বিহারের ভূমিকম্প । দক্ষিণের হরিজন সফর আধখানা. ফেলে রেখে 
মহাত্মাকে ছুটতে হলো! বিহারে । সেখানে যখন তিনি সেবাকর্মে ব্যাপূত তখন দিল্ীতে 
এক বৈঠক সেরে পাটনায় উদয় হন ডাক্তার অনসারী, ভাক্তার বিধান রায় ও ভূলাভাই 
দেশাই । গান্ধীজীকে এরা বোঝান যে বহুসংখ্যক কংগ্রেসকমী'র মতে আরেকবার 
স্বরাজ পার্টি গঠন করার প্রয়োজন দ্বেখ। দিয়েছে । সামনেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন। কিন্ত 
পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার পূর্বে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করতে 

হবে। নইলে গবর্মমেণ্ট কংগ্রেসকে আইনসম্মত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন না। 

নির্বাচনে কংগ্রেসের জনবলের সাহায্য পাওয়া যাবে না। স্বরাজ পার্ট কী করে জিতবে? 

এখন মহাত্মা ষদ্দি দুয়া করে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম তুলে নেন সরকার আবার 

কংগ্রেসকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন। 
, এর পরে রাচীতে আরো অনেক নেতা ত্রার সঙ্গে মিলিত হন। তাদের সঙ্গে 

আলাপ আলোচনায় আরে পরিষ্কার হয় যে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামের খাতিরে গণসত্যা- 
গ্রহ তো বন্ধ করতে হবেস্ট্র ব্যক্তিসত্যাগ্রহও চলতে দেওয়া হবে না। এমন কি মহাত্মা 
যে কংগ্রেসের নামে বা কংগ্রেসের তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহ করার স্বাধীনতা হাতে 

রাখবেন তাতেও সরকারের আপত্তি হতে পারে । 

গান্ধীজী শেষকালে উপলন্ধি ফরেন যে কংগ্রেস একই কালে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান 

ও আইন অমান্তকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে না । গান্ধীজীকে তার নামে ও তার তরফ 
থেকে একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা দিলে সরকারের দৃষ্টিতে তার কার্যকলাপ বেআইনী 
বলে প্রতিভাত হবে । তখন একজনের অপরাধে সযগ্র প্রতিষ্টান বেআইনী বলে ঘোষিত 
হবে। সেটা কংগ্রেসের পক্ষে অস্তিত্রহানি। বিশেষত যদি সে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ 

করার সংকল্প নিয়ে থাকে । | 
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। আনসভায়ই যাওয়! নিয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত মত অসহযোগের সময় যেমন ছিল 
এখনে! তেমনি । কিন্তু কংগ্রেসের বহুসংখ্যক কমীর মত অন্যবূ্প। তাদের সঙ্গে 

সেবারেও তিনি যেমন রফ1 করেছিলেন এবারেও তেমনি করলেন। কিন্তু এবারকার 

রফার বৈশিষ্ট্য হলে! তিনি কংগ্রেসের চার আনার সাস্যও রইলেন না। একেবারে 
কংগ্রেসের বাইরে চলে গেলেন । 

,.কী ছুঃখের কথা! গান্ধীহীন কংগ্রেস। শিবহীন যজ্ঞ। এ কি কখনে। ভাবা 

যায়! কিন্তু এ না করে তার উপায় ছিল না। গবন্নমেন্ট জেদ ধরে বসেছিলেন. যে 
কংগ্রেসকে তার অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে । কোনোরকম আইন অমান্য চলবে না। ন! 

গণসত্য[গ্রহ, ন। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ। আইন অমান্য চলতে থাকলে বা তার সম্ভাবন! 
থাকলে কংগ্রেসকে পার্লামেন্টারি কাজ করতে দেওয়া হবে না। প্রতিষ্ঠানের 

একটা বড়ো অংশ এখন পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামে কৃতসংকল্প । এরা যর্দি আইনসভায় 
যাবার জন্তে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তবে কংগ্রস ভেঙে যাবে । বেআইনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 

বেঁচে থাকা না থাকা সমান । | 

তা হলে কি গান্ধীজীও কংগ্রেসের মতে? অস্্সমর্পণ করবেন ? না, কিছুতেই না। 
তার চেয়ে কংগ্রেন থেকে নাম কাটিয়ে নেবেন। একজন স্যস্ত কংগ্রেস ত্যাগ করলে 

প্রতিষ্ঠানের তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিস্ক সেই একজন সদস্য যদ্দি প্রতিষ্ঠানের 

স্বার্থে তার হাতের অহিংসার অস্ত্র সমর্পণ করেন তবে দেশের ক্ষতি, জগতেরও ক্ষতি) 

কারণ হিংসার উপরে অহিংসার জয় প্রমাণ কর] হয় না। বরং তিনি যদি কংগ্রেস থেকে 
সরে থাকেন তা হলে কংগ্রেসকেও একদিন আপনার দিকে টানতে পারবেন। আর 

যদি নিতান্তই তা৷ না পারেন তবে তার একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা তো থাকছেই। 
তা ছাডা থাকছে উপযুক্ত সময়ে গণসত্যাগ্রহের ডাক দেবার অবাধ স্বাধীনত]। 
কংগ্রেস ত্যাগ মানে গণসত্যাগ্রহ ত্যাগ নয় । বরং গণসসত্যাগ্রহ রক্ষা! । 

ত1 ছাড়া! আরো! গভীর কারণ ছিল। গণসত্যাগ্রহ দিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করতে 
চাননি, চেয়েছিলেন বিদেশী শাসকর্দের অস্তঃপরিবর্তন ঘটাতে । সেইসঙ্গে স্সদেশী 

অন্ত্রাসবাদীদেরও | কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন কোনে পক্ষেরই অস্তঃপরিবর্তন হয়নি । 

হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্ঘ হিংসার অন্তরে ভাবাস্তর আনেনি । গান্ধীজী ঘে-কাজের 
জন্তে পৃথিবীতে এসেছেন সে কাজ এখনে অপ্রতিঠিত। কংগ্রেস তাকে যতটা সাহাধ্য 

করবার করেছে, এখন থেকে তিনি তার একার উপর নির্ভর করতে চান। তিনি 

সরাসরি জনগণের কাছে যাবেন, কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় নয়। তার বাণী শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মারফত বিকৃতভাঁষে পৌছয়, তাই জনগণ তুল বোঝে । একক সত্যাগ্রহথী 
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হয়েও তিনি অননেক দূর ঘেতে পারবেন, তাঁর বাণী অনেকের কানে পৌছে দিতে 
পারবেন। কংগ্রেসের বাইরে গেলেই বরং তার আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। 
তার কর্মের স্বাধীনতাও। তাঁর যখন ইচ্ছা! তখন সত্যাগ্রহের সিদ্ধাস্ত নিতে পারবেন, 

কংগ্রেলের সমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না । তিনি প্রতিষ্ঠানের ভারমুক্ত হতে 

চান। বিশেষত কংগ্রেসের মতে। প্রতিষ্ঠানের, যে গঠনকর্মে মনোযোগী নয়, সুতরাং 

অহিংস সম্বন্ধে সীরিয়াস নয় | গঠনকর্ম বিন। অহিংসা হয় না, অহিংস। বিন! সত্যাগ্রহ 
হয় না, সত্যাগ্রহ বিনা স্বরাজ হয় না। কংগ্রেসকি বোঝে এ যুক্তি? মানে এর 
যথার্থতা 1. গঠনকর্মই সেই নিত্য কর্ম যা সত্যাগ্রহীকে সংযুক্ত রাখে জনগণের সঙ্গে । 
সংযোগ ভিন্ন শক্তি নেই। শক্তিহীনের সত্যাগ্রহ কারে! অন্তর স্পর্শ করে না। না 
বিদেশী শাসকদের | ন৷ হ্বদ্দেশী সন্ত্রাসবাদীদের | 

তাঁর চেয়েও গভীর কারণ ছিল। বিশের দশকে কংগ্রেসে ধারা ছিলেন তারা 
সফলেই মোটের উপব গান্ধীপন্থী। যদিও তাদের একদল তার অনিচ্ছাসত্বে 
পার্লামেপ্টারি কর্মপন্থায় আগ্রহী । কিন্ত ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের ভিতরে এমন বহু. 
কর্মীর সমাগম হয় ধার! গান্বীজীর গণসত্যাগ্রহের চেয়ে লেনিনের শ্রেণীসংগ্রামেই 
অধিকতর আস্থাবান, সেইজন্যে গাঙ্ধীনেতৃত্বে কম আস্াবান। এ'রা চান গণসত্যাগ্রহ 
যাতে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে মোড় নেয়। গান্ধী সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না। 
তেমন সংগ্রাম কিছুতেই অহিংসার সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। অথচ কংগ্রেসের মতো 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এদেরও স্থান আছে। হয়তো এ'রাই হবেন সংখ্যায় ভারী । 
গাক্ধীজী যদি কংগ্রেসে থাকেন তাঁকে এদের সঙ্গে ভোটছন্দে নামতে হতে পারে। 
এ'দের অনাস্থ। প্রস্তাবের লক্ষুধীন হওয়াও বিচিত্র নয়। এদের কাছে হেরে গেলে এ দের 
বিরোধীপক্ষ হিসাবেও কাজ করতে হতে পারে। তার চেয়ে কংগ্রেলের থেকে নাম 

কাটিয়ে নেওয়া শ্রেয় । বাইরে থেকেই বরং তিনি কংগ্রেসকে আরো বেশী কাছে টানতে 

পারবেন । 

সন্ঠ্যি তাই ছলে! | সঙ্গ্যাসী কমলীকে ছাড়লেন, কিস্ত কমলী সন্গ্যাসীকে ছাডল 

না। ত্বার উপর কংগ্রেসের আম্থা বহুগুণ বেড়ে গেল। কংগ্রেসের বহ্ছে অধিবেশনে 

তিনি ধখন উপনীত হন তখন আশী হাজার সভ্য ও দর্শক একসঙ্গে উঠে দাড়ান । তার 
নেতৃত্বের উপর আস্থাম্থচক প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়। ধার পরিষ্রীলনায় লক্ষ লক্ষ 

লোকের জেল জরিমান। বেত্রদণ্ড দম্পতি বাজেয়াণ্ড হলো, কারে! কারো প্রাণ গেল, শেষ 
পর্যস্ত কী এনে দিলেন তিনি? পূর্ণ স্বরাজও নয়, আংশিক ব্বরাজও নয় । তথাপি তার 
বিকদ্ধে মালিশ নেই কারো! সকলেই ব্যথিত ঘে তিনি কংগ্রেস সস্য থাকবেন না। 
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আসলে গণসত্যাগ্রহ ছিল এমন এক এঁতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে তাতে অংশ গ্রহণ 
করাটাই পরম সৌভাগ্য । যেমন স্বাধীনতার যুদ্ধে ঘোগদান। সেই মহামূল্য অভিজ্ঞতা 
ধিনি এনে দিয়েছেন তার কাছে মানুষ এমনিতেই কৃতজ্ঞ। সিদ্ধি এনে দিলেন কি না 
সেট। অতিরিক্ত । সিদ্ধি কি কেবল একজনের উপর নির্ভর? আর ব্যর্থতার নিরিখ 

কী? লক্ষ লক্ষ নরনারীর এই ঘষে আত্ম উপলব্ধি এট1 কি আর কোনে! উপায়ে হতো ? 
এটা কি সার্থকত] নয়? 

পরাজয়ও পরাজয় নয়, যদি সৈগ্দলের সংগঠন অটুট থাকে, ষদ্দি মনোবল অটুট 
থাকে, যদি সেনাপতির উপর সৈন্যদ্ূলের আস্থা অটুট থাকে, আঙ্গত্য অটুট থাকে । 
গান্ধীজীর অন্ত্র তার আপনার হাতেই রয়ে গেছে, আর কারে। হাতে সমর্পন করা হয়নি ।' 
তিনি আর একদিন লড়বেন বলেই রেঁচে আছেন। তার আগে প্রাচীরগুলো ভালো 
করে সারাবেন। কংগ্রেসকে পার্লামেন্টারি কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিমত হতে দেবেন না, বিভক্ত 

হতে দেবেন না। যখন ষে কর্মপন্থা নেওয়া হবে তখন সেট। একমত হয়ে নেওয়া হবে, 

শৃঙ্খলার সঙ্গে মানী হবে । তিনি নিজে ভিন্নমত পোষণ করলেও আপাতত পার্লামেন্টারি 

কর্ষপন্থাকেও একটা সৃযোগ দেবেন অন্যান্য নেতাদের খাতিরে । 

পার্লামেপ্টারি কর্মপন্থা! সম্বন্ধে এই যে নরমভাব এটার আরে! একটা গুঢ় কারণ ছিল। 
সেটা তখন কেউ জানতেন না । পরে জানা গেল। সরকারী নিপীড়ন কংগ্রেসের 

সহায় হলো। নিপীভিত জনগণ কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল। যেসব 

প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ! পেলো সেসব প্রদেশে কি কংগ্রেস মস্্িস্ব 

গ্রহণ করবে? যদি গ্রহণ করে তবে গভর্নররা কি তাদের অঙ্কুশ প্রয়োগে বিরত 

থাকবেন? এ ছুটি প্রশ্ন পরম্পর-নির্ভর। গান্বীজীই কংগ্রেসে অপেক্ষা করতে 
বলেন। প্রায় মাস ছয়েক ধরে সরকারপক্ষের সঙ্গে বিতর্ক চলে। ইতিমধ্যে অন্যান্ত 

প্রদেশে অন্যান্য দলের মন্ত্রীষগুল গঠন কর! হয়ে যায়। নতুন শাসনসংস্কার আইন 
অনুসারে ছ'মাসের মধো মন্ত্রীযগ্ুল গঠন করা! চাই, নয়তো। গভর্নরের শাসন । নতুন 
শাসনসংস্কার আইনের প্রণেতারা সেটা পরিহার করতে ব্যস্ত। তাই একট! ফরমূল৷ 
পাওয়! গেল যাঁতে দু'পক্ষের মানরক্ষা হয় । 

কংগ্রেস মন্ত্রীদের আশ্বসি দেওয়া! হয় যে তাদের কাজে বাধ! দেওয়| হবে না। বাঁধা 
পেলে তারা পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু গভর্নরের সঙ্গে গুরুতর মতভেদ না ঘটলে 

সে রকম উপলক্ষ জুটবে না। , এর পরে মন্ত্রীমগ্ডল গঠন কর] হয়। মন্ত্রীরা শুধু অফিস 
লাভ নয়, "পাওয়ার লাভ করেন। তখন যাঁদের উপর নিপীড়ন হয়েছিল তার! জেলে 

থাকলে তাদের মুক্তি দেওয় হয়, তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে থাকলে বাজেয়াথ জমি 
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ফেরত দেও হয়, তার বরখাস্ত হয়ে থাকলে সে বরখাস্ত রদ হয়। এককথায় গান্ধী 
ঘার্দের বিপদে ফেলেছিলেন গান্ধীই তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কংগ্রেসের 

জন্যে যার! রাজরোষে পডেছিল কংগ্রেন তাদের রক্ষা করে। গান্ধী উইলিংডন চুক্তি 

হয়ে থাকলে যেট? চুক্তির দ্বার হতো সেট! এইভাবে হয়। ততদিনে এসেছেন লর্ড 

লিনলিথগাউ। তিনি স্বচক্ষে দেখেন যে গান্ধী নত হয়েই জিতেছেন । বুদ্ধির যুদ্ধে 

তাকে হারানো শক্ত । 

গান্ধী ছিলেন বিদেশী পুরাণের সেই ফিনিক্স পাখী, যে পাখী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে 
ঘায়, তারপর ভম্মের ভিতব থেকে তরুণ ৰূপ নিয়ে উঠে আসে । 

ইংরেজর1 কেউ ভাবতেই পাবেননি যে কংগ্রেস ছ*টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করে একদলীয় মন্ত্রীমগুল গঠন করবে ও গভর্নরদের অঙ্কশ অকর্মণ্য হবে। 

ভারতীয়রাও কেউ ভাবতে পারেননি ষে ছ"টি মন্ত্রীমগুলকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনজন 
কংগ্রেসনেতার একটি ত্রয়ী--যার চলতি নাম কংগ্রেস হাই কমাণ্ড | বল্পবভাই পটেল, 

বাজেন্দপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ ছিলেন গান্ধীর তিনখানি হাত। গান্ধীর থেকে 

তাদের পৃথক কর! ষেত না । আইনসভায় গিয়েও কংগ্রেস তার সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষ। 

করেছিল। এর একমাত্র তুলন! সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্ট। সেখানে 
প্রচ্ছন্ন ছিল স্টালিনের বেপরোয়! মারণশক্তি । না] মানলে নির্মম লিকুইডেশন। কিন্ত 

বিশুদ্ধ নৈতিক শক্তি দিয়ে সামরিক শৃঙ্খল রক্ষা করা ইতিহাসে এই প্রথমবার লক্ষিত 
হলো। 

এটা কিন্ত গণতান্ত্রিক এ্ঁতিহয নয়। ব্রিটিখ পার্লামেন্টের ইতিহাসে এর কোনো 
নজির নেই। মন্ত্ীর। দ্রায়ী হবেন পার্লামেন্টের কাছে, পার্ল।মেন্ট তাদের ইচ্ছা করলে 

সরাতে পারবে, এই তো নিয়ম । কিন্ত এদেশে কেউ তাদের গায়ে হাত দিতে পারে 

না, যতক্ষণ তার! তাদের পার্টি হাই-কমাণ্ডের বিশ্বাসভাজন । অপরপক্ষে হাই কমাগ্ডের 

ধিরাগভাজন হলে আর তাদের রক্ষা নেই। বডলাট যেমন সর্বশক্তিমান হাই কমাগও 
তেমনি সর্ধশক্তিমান। বড়লাটের পেছনে যেমন ব্রিটিশ বড়কর্তা হাই কমাণ্ডের পেছনে 
তেমনি গান্ধী। 
। যে কোনে। মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হতে পারে, কিংবা পদচ্যুত হতে পারে, এ রকম 
একট সম্ভাবনা যাঁথার উপর খড়ের মতো ঝুলছিল। তাই গান্ধী ও হাই কমাণ্, 
ওয়াঞ্ষিং কমিটি তথ। পার্লামেন্টারি নেতারা মিলে এ ব্যবস্থা করেছিলেন । এটা এক- 

শ্রকার আপৎকালীন ব্যবস্থা । কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলগুলি এক একটি দুর্গ । অন্য পার্টির 
লেকিকে মেখানে নিলে যৌথ দায়িত্ব পালন করা শক্ত । তবে কোয়ালিশন একেবারে 
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অনভিপ্রেত রয়, যদি কংগ্রেসের প্রতি আগত থাকে । ত1 হলে আবার স্বকীয় দলের 
প্রতি আস্থগত্য থাকে না। 

ষে প্রদেশে একাধিক সম্প্রধীয় বাস করছে সে প্রদেশে মাইনরিটিও ক্ষমতার স্বাদ 
চাইবে। এটাই তো স্বাভাবিক। সেইজন্যে নতুন শাসনসংস্কার আইনে এমন কথাও ছিল 
যে মন্ত্রীমগ্ডল গঠন করার সময় গভর্নর মাইনরিটি থেকেও মন্ত্রী নেবেন। কিন্তু কংগ্রেস 
এর ব্যাখ্যা করল এই বলে যে, সে দায়িত্ব মন্ত্রীমগুলের যৌথ দায়িত্বের অন্তর্গত। যে 
বাক্তি অন্যদের প্রতি অনুগত, কংগ্রেসের প্রতি নয়, কংগ্রেন তাকে নিলে যৌথ দায়িত্ব 

অসম্ভব হয় । যৌথ দায়িত্বই তো বৃটিশ ক্যাবিনেট সীস্টেমের গ্রন্থিবন্ধন | মাইনরিটি 
থেকে মন্ত্রী নিতে হবে, এর কংগ্রেসী ব্যাখ্যা হলো আইনসভার কংগ্রেস দলের ভিতর 

থেকেই নিতে হবে । আইনসভায় কংগ্রেসদলে বহু মুসলমান ছিলেন বিহারে, যুক্তপ্রদেশে । 
কিন্ত খুব কম ছিলেন মা্রাজে, মধ্যপ্রদদেশে । একেবারেই ছিলেন না বন্বেতে, ওড়িশীয় । 

বন্ধেতি একজন স্বতন্ত্র মসলমানকে মন্ত্রীমগ্ডলে নেওয়! হয় । ওড়িশায় কাউকেই না। 
_. এখন প্রশ্ন হলো এ'রা কাদের প্রতিনিধি? আইনসভায় বিস্তর অকংগ্রেসী মুসলমান 
ছিলেন। এ'রা নিশ্চয় তাদের প্রতিনিধি নন। তাদের পেছনে যে নির্বাচকমগ্ডলী 
তাদেরও প্রতিনিধি নন। আবার একই প্রশ্ন দেখা দিল বাংলাদেশের মন্ত্রীমগ্ুলের হিন্দু 
মন্ত্রীদের বেলা । এ'র! ব্যক্তি হিসাবে সকলেই উপযুক্ত, কিন্তু প্রতিনিধিত্ব আর ব্যক্তিত্ব 
তুই আলাদা জিনিস। কোয়ালিশন হলে প্রতিনিধিদের সমস্যার সমাধান হতো, কিন্ত 
মন্ত্রীমগ্ুলের একভাগ কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ মুসলিগ লীগ 
সভাপতি বীণ| সাহেবের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ কৃষক প্রজা! দলপতি ফজলুল হক 
সাহেবের অশ্থগত হলে সঙ্কট চরমে উঠত। 

কোনোখানেই মাইনরিটি সমস্ার মিটমাট হলো না, তবে পাঞ্রাবের ইউনিয়নিস্ট দল 
ছিল হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের বিস্তর প্রতিনিধি নিয়ে গড়া । 'সিকন্দর হায়াৎ 
খান্ ছিলেন সকলের আস্থাভাজন | : | 

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলে থাকতে আসেনি, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি, কিন্ত 
পরে দেখা গেল আরো! ছুটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্ডল গঠিত হয়েছে, তার জন্যে কংগ্রেসের 
বাইরে থেকে লোক নিতে হয়েছে, কংগ্রেসকে মান্য করার অঙ্গীকারনাম। সই করিয়ে । 
এতে কংগ্রেসের ছত্রতলে এল আটটি প্রর্দেশ, বাইরে রইল তিনটি । ইংরেজ সরকারের 
একটা অদৃস্ঠ ব্যালান্স ছিল। হিন্দু ছয়, মুললমান পাঁচ। আসামকেও তর্কের খাতিরে 
মুর্মলিম বলে ধরা হতো। বাংলার মতো সেখানেও ইউরোপীয় স্বার্থ সমধিক । তেমনি 
উত্তরপশ্চিম সীমান্তের সামরিক গুরুত্থ অত্যধিক। আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত 

৮৯ 



কংগ্রেসের ছত্রতলে দেখে ইংরেজের ব্যালাহ্দ নড়ে যায় । তেমনি মুসলিম লীগেরও একট? 
ব্যালাঙ্ম ছিল, সেটা প্রককান্ট ! সেটাও নষ্ট হয়। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্ে কংগ্রসপ্রার্থী 
দাড় করিয়ে লীগকে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রস তাকে শত্রু করেছিল। এবার ব্যালাহ্দ নাশ 
করে চিরশক্্র করল । 

॥ পলেরে। ॥ 

প্রাদেশিক স্তরে ব্যালাম্দ হানি হলে! বলে যার! মনে মলে মহাক্র্ধ কেন্দ্রীয় স্তরে 
তার! প্রাণ থাকতে ব্যালাহ্দ হাতছাডা করবে না। মানুষ অত ভালোমান্থষ নক্ব। 

কেন্দ্রীয় স্তরেও মেজরিটি রুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কংগ্রেসকে একজোড়া যুদ্ধ জয় 
করতে হতো । একটা তো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে, আরেকটা সম্প্রদায়বাদী 
মুসলমানদের সঙ্গে | 

যুদ্ধ অবশ্থ অহিংস পদ্ধতিতে হতে পারত, কিন্ত কতটুকুই বা আমাদের অহিংসায় 
বিশ্বাস, কতটুকুই বা ট্রেনিং, কতটুকুই ব৷ মৃত্যুবরণের প্রস্তুতি । হাতে অস্ত্র নেই বলেই 

আমর। অহিংস, অস্ত্র থাকতে তো নয় । 
কংগ্রেস ঘখন আটটি প্রদ্দেশ গণতান্ত্রিক উপায়ে হস্তগত করে তখনি বুঝতে পারা! 

ধায় যে বাকী তিনটি গ্রদ্দেশ কোনো যতেই সে উপায়ে লাভ করা যাবে না, যদি না 

মুসলিম নির্বাচক মগ্ডলীতেও কংগ্রেস জয়ী হয় । তেমন সম্ভাবন1 একেবারেই ছিল ন 

যেতা নয়! কিন্ত তার জন্যে জেল জরিমান] ইত্যাদি নয়, অন্য পন্থায় ত্যাগ হ্বীকার 

করতে হতে।। জমিদারকে ছাড়তে হতো জমিদারি, মহাজনকে মহাজনী । অন্তত 

বছুপরিমাণে খাজনা মাফ করতে হতো, স্থ্দ মকুব করতে হতো । বাংলা, পাঞ্জাব ও 

লিন্ধ তিন প্রদেশেই শোষক শ্রেণীর লোকেরা ছিল হিন্দু, শোষিত শ্রেণীর লোকের! 
মুসলমান । বাংলার আইনসভায় রায়ত আর খাতকদের বোঝা! হালকা করার জন্যে 
যে সব আইন আদে সেসব আনে মুসলিমরা, তাতে বাঁধ! দেয় হিন্দুরা ৷ হা, কংগ্রেসের 
হিন্দুরা । সেইদ্দিনই বোঝা! গেল বাংলাদেশে কংগ্রেসরাজ হবার নয়। হতে পারে 
কোয়ালিশন, কিন্ত কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তাতে রাজী হবে না। তা হলে আবার কংগ্রেস 

ছাড়তে হয়। যার] কংগ্রেসের শ্ষ্টা তারাই কংগ্রেম ছাডবে! কংগ্রেস ছাডলে স্বাধীন 
হবে কাকে সংগ্রামের সৈন্যদল করে? 

কংগ্রেস নেতার! জানতেন বাংলার জন্ভে তার] বিশেষ কিছু করতে পারছেন নাঃ 
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তাদের হাতে প্রাদেশিক সরকার নেই। কোয়্ালিশনেও তাদের অনিচ্ছা ৷ স্ৃভাচন্দ্রকে 
কংগ্রেস সভাপতি পদে বরণ করে তাঁরা বাঙালীকে একপ্রকার ক্ষমতার স্বাদ দিয়েছিলেন । 
কিন্তু স্থভাষচন্দ্র কিছুদিন পরে টের পান ঘে সভাপতি হলেও তিনি আসলে হর্তাকর্তা 

নন, হর্তাকর্তা হচ্ছেন বল্লভভাই, রাজেন্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ। কংগ্রেস 
মন্ত্রীরা এদের কাছ থেকেই নির্দেশ নেন, এ'রাই তাদের কাঞ্জকর্মের পরিদর্শক । বলতে 
গেলে আটটি ক্যাঁবিনেটের উপর এরাই একরকম স্থপার-ক্যাবিনেট । অথচ এ 
স্থপার-ক্যাবিনেট কংগ্রেস সভাপতির নয়। ধাকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি তিনি প্ররুতপক্ষে 
ক্ষমতাহীন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, রাশিক্নার প্রেসিডেন্ট । স্বর স্টালিন 
বল্লতভাই। 

মহাত্াজীর মুঠোয় গণসত্যাগ্রহ, সার্ণারজীর মুঠোয় পার্লামেন্টারি শাসনক্ষমতা, তাদের 
দু'জনেরই বাছা! বাছা সহকমীদের মুঠোয় পার্টি মেশিন। কংগ্রেস সভাপতির মুঠোয় 
তা হলে কী? শৃন্তগর্ত রাষ্পতি মর্যাদা? সে রাষ্ট্রও তাঁর নয়, বভলাটের মুঠোয় । 
স্ভাষচন্দ্রের মতো স্বভাববিন্রোহী পুরুষ এ রকম ভাগবাটোয়ারায় সস্তষ্ট হতে পারেন ন|। 
অন্তত পার্টি মেশিনট! তার চাই । তিনি ওটাকে গডে পিটে সংগ্রামের উপযোগী করতে 
ইচ্ছা করেন। কয়েক বছর আগে ভিয়েনায় থাকতে বিঠলভাই পটেল ও তিনি একটি 
বিবৃতি দিয়ে বলেন, 
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নতুন নেতা নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, এই তিনটিকে ঘিরে কংগ্রেসের শিকভ- 
শুদ্ধ টেনে পুনর্গঠন । এই ঘর্দি হয় লক্ষ্য তবে পুরাতন নেতা, পুরাতন নীতি ও 
পুরাতন কর্সপদ্ধতির স্থান হবে কোথায়। কংগ্রেসে না কংগ্রেসের বাইরে? গান্ধী 

মানে মানে কংগ্রেসের বাইরে সরে গিয়ে পুনগঠনকামীদের একট বিষয়ে নিষণ্টক 

করেছিলেন | নেতা নিষ্বে ভাববার সময় তার] তাকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারতেন । বাকী 
থাকে নীতি আর কর্মপদ্ধতি । এই ছুই বিষয়ে ঘন্ঘ। এ ছন্থ পুরাতনের সঙ্গে নতুনের | 

ধার! পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্ষপন্ধতি পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছক তাদের 
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প্রতিরক্ষর! তাদের নাম দিলেন দক্ষিণপস্থী | আর নিজেদের নামকরণ করলেন বামপন্থী । 

এর একট] সহজ কারণও ছিল। ছুনিয়ার সব দেশেই তিনটে বডে। বডে। আইডিয়াল 

দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসী। সোশিয়াল জাস্টিস । 
সোশিয়াল জাস্টিসের প্রকারভেদ ছিল সোসিয়ালিজম বা কমিউনিজম বাআযানারকিজম | 
আবার তার খক্র ছিল ফাসিজম । ভারতবর্ষ দুনিয়ার বাব নয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার 

সময় থেকেই হ্যাশনালিজম ও ডেমোক্রাসী তাব আদর্শ হয়েছে । তবে সোশিয়াল 

জাস্টিস অপেক্ষাকৃত নতুন । স্বয়ং গাদ্ধীজীই তাকে বহন কবে আনেন, কিন্ক টলস্টয়ের 
শিশ্যুকপে, কার্ল মার্কসের শিষ্যরূপে নয় । অথব। ফেবিয়ানদের একজন হিসাবে নয়। 

বিশের দশকেব কংগ্রেসীরা তাতে প্রেরণ পেলেও ত্রিশের দশকের একদল কংগ্রেপী তার 

চেয়ে সোজানৃজি সোশিয়ালিজম পছন্দ করেন । ফবাসী কেতায় এ'রাই হলেন বামপন্থী । 

দক্ষিণপন্থীদের হাতে মন্ত্রিত্ব ছিল, বামপন্থীদেব হাতে ছিল না৷ বামপন্থীরা ধরে 
নিলেন যে মস্্রীব দল অত সাঁধের মন্ত্রিত্ব ছেডে স্বেচ্ছায় সরে আসবেন না। গদী 
আকভে পড়ে থাকবেন ও আরো উচু গদ্ীর জন্ে ব্রিটিশ কারের সজে আপস করবেন । 
আপসে ফেডারেশন হাসিল হলে আর সংগ্রামের দিকে মন যাবে না। অথচ সংগ্রাম না 

করে স্বাধীনতা লাভ কোনো দেশে কোনে কালে ঘটে নি। ফেডাবেশন একটা 

মরীচিক|। 

সথভাষচন্দ্রেব প্রথমবারের নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্বিতা করেন নি। তার মতবাদ 

জান] সত্বেও দক্ষিণপন্থীব! অন্তরায় হন নি। গান্ধী তো! স্থৃভাষচন্ত্রকেই চেয়েছিলেন । 
এক বছরের মধ্যে এমন কী ঘটল যার দরুন ্ ুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচন 

করতে তাদের অসম্মতি প্রতিত্বদ্বিতার বপ নিল। সকলে এটা বুঝতে পেরেছিলেন ষে 
সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি হলে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে বিদায় দিতেন, সেই সঙ্গে 
পুবাতন নীতি ও কর্মপদ্ধতিকেও খারিজ করতেন । ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত। তো৷ 
বন্ধ হতোই, ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই মন্ত্রীদেব অকালে পদত্যাগ করতে হতো, 

গণসত্যাগ্রহের অনুকুল জোয়ার আসবার আগেই কংগ্রেসকমীর্দের অকালে জেলখানায় 
যেতে হতো।। গান্ধীজীর ইচ্ছায় নয়, স্থভাষচন্দ্রের ইচ্ছায় । তেমন অবস্থায় কংগ্রেসের 
যে অংশট] গাদ্ধীজীর নেতৃত্বে বিশ্বাম রাখত সে অংশট] কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ষেত। 

কংগ্রেস ছু'ভাগ হয়ে যেত । ফলে জনগণ দু'ভাগ হয়ে ষেত। 

স্ভাষচন্্র ত্তার প্রতিৎন্ী পষ্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করলে গান্ধীঙ্জী বলেন 

তিনিও পর়াজিত। কিন্ত তা সত্বেও তিনি আনন্দিত। তার বিবৃতিতে ছিল--- 

সভাধটশ্ এখন ইচ্ছামতো স্বমতের লোকদের নিয়ে ওয়াফিং কমিটি গঠন করতে পারেন। 
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সেই বিবৃত্ির“কিছুদিন পরে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা । তিনি বামপন্থী 
ও স্থৃভাষচন্দ্রের পক্ষপাতী । জানতে চাই ওয়ার্ষিং কযিটিতে তিনি থাকছেন কিনা । 
তার প্রদেশ থেকে তারই তো থাকার কথ]। 

“এই বছরই মহাযুদ্ধ।” তিনি গভীরভাবে উত্তর দ্নেন। “দক্ষিণপন্থী বামপন্থী 
ভের্দবিভেদ ভুলে গিয়ে কংগ্রেসকে এখন এক হয়ে দীডাতে হবে। স্থভাষচন্ত্রকে আমরা 
বলে এসেছি তিনি যেন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে মিটিয়ে ফেলেন ।” 

পরে বোঝা৷ গেল স্থভাষচন্দ্রেও সেই ইচ্ছা! । ব্রিপুরী কংগ্রেসে তে। গোবিন্দবল্পত 
পন্তের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল যে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে সুভাষচন্দ্র যেন তার 
ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। মহাত্মা ধাদের ধাদের নিতে বলবেন তাদের নিতে 
রাজী ছিলেন স্থভাষচন্দ্র। 

কিন্ত মহাতআআই তাকে এ প্রস্তাবের দায়মুক্ত করে দিয়ে বলেন তার আপনার 
ইচ্ছামতো সদশ্য মনোনয়ন করতে । গান্ধী তার উপর ইচ্ছা খাটাবেন না। কারো 
নাম দেবেন না। 

কভাষচন্ত্র দক্ষিণপন্থীদেষ্ সঙ্গেও আলোচন1 করেন । তারা যদ্দি আসেন পুরোপুরি 
আসবেন, আধাআধি আসবেন না। হয় পুরোনে। ওয়ার্কিং কমিটিকে সমগ্রভাবে 
পুননিয়োগ করতে হবে, নয় সমগ্রভাবে বাতিল করতে হবে। দৃক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী 
জগাখিচুভি ক্যাবিনেট চলবে না 

প্রথমটাই যদি হলো! তবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্বিতার দরকারটা কী ছিল? আর 

দ্বিতীয়টাই ষদি হয় তবে শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে ওয়াফিং কমিটি গঠন ব্রতে হয়। 
তেমন কমিটি সমগ্র কংগ্রেসকে প্রতিফলিত করবে না । গান্ধীজীর ও আশীর্বাদ পাবে 
না। যুদ্ধের সময় কোন কাজে লাগবে, ঘি গান্ধীজীর সঙ্গে মতোবিরোধ ঘটে? যুদ্ধ 
না বাধলে তো! সামাজিক ন্যায় নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সঙ্গেই ঠোকাঠুকি বেধে যাবে। 

তারা বামপন্থী হাইকমাণ্ড মানবেন কি? আর তারা যদি বামপন্থী হাইকমাগ্ডের 
নির্দেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন তা হলে কি নতুন মন্ত্রীগ্ুল গঠন করা হবে বাম- 
প্থীদের দিয়ে? না আদৌ কোনো মন্ত্রীগুল থাকবেই না? সরকারকে ছ'মাসের 
আলটিমেটাম দিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুরু করা হবে? সে গণসত্যাগ্রহ যখন গাদ্ধী 
অন্থমোদিত নয় তখন তাতে গান্ধীবাদীর! বা দৃক্ষিণপন্থীরা কেউ যোগ দেবেন কি? 
পারবেন বামপন্থীরা এক। সে সংগ্রাম চালাতে? 

স্থভাষচন্দ্রের বামপন্থী কমরেডরা বারো৷ রাজপুত । তাদের সবাইকে একত্র করে 

নির্বাচনে জেতা যায় । কিন্তু সবাইকে একমত করে ওয়াঞ্িং কমিটিও গঠন কর! যায় 
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না, ছাইকমাওডও না, আটটা প্রদেশে মন্ত্রীষগুলও না। তাহলে কী করা যায়? 
গণসত্যাগ্রহ ? না, তাতেও তার! সবাই রাজী নন। গান্ীজীকে পুরোভাগে না রেখে, 
দক্ষিণপন্থীর্দের সঙ্গে ন1 নিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুধুমাত্র বামপন্থীদের দিয়ে হবার নয়। হতে 
পারে বিপ্লব বা বিদ্রোহ, কিন্ক তাব জগ্ভে কংগ্রেসকে নিয়ে টানাটানি কেন? আর 
বিপ্লব বা বিভ্রোহ যদি হবার থাকে তো বিনা আলটিমেটামেই হবে। শক্রকে ছ'মাস 
নোটিস দিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বাধাতে গেলে শক্রই আগে থেকে প্রপ্তত হবার সময় পায়। 

সভাপতি পদের জন্যে প্রতিহদ্ঘিতা না৷ করবার জন্যে স্থৃভাষচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করে- 

ছিলেন গান্ধীজী ৷ নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল । প্রতিছন্বিতায় বামপন্থীরা জয়ী হতে 
পারেন, কিন্তু গান্ধীজীর দ্বার! পরিচালিত বা দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা সমধিত নয় যে 
সংগ্রাম তেমন কোনে। সংগ্রামে অসময়ে ঝাঁপ দিতে গেলে নিজেরাও মজবেন, দেশকেও 

মজাবেন। আর যদি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার অভিপ্রায় না থাকে তবে পার্লামেপ্টারি 
প্রোগ্রাম ছাড আর কী কর্মন্ছটী আছে তাদের? তাই যদি তার! চালিয়ে ষান তবে 
তারাও তো দক্ষিণপস্থী বনে যাবেন। 

স্থভাষচন্দ্রকে অবশেষে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতেই হলে । কংগ্রেসের ইতিহাসে 
এটা একটা। শোচনীয় অধ্যায় । যেমন অনমনীয় গান্ধীজী, তেমনি অনমনীয় পুরাতন 
ওয়াকিং কমিটি, নমনীয় কেবল সুভাষচন্দ্র আর তার বামপন্থী বান্ধবরা। কিন্তু আর কত 
স্ইবেন? একটা পয়েন্ট পর্বস্ত নোয়! যায়। তারপর আর ন।। তাই পদত্যাগই শ্রেয় । 

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, কোনোটাই হলে! না। কংগ্রেসের পুন- 

গঠনও না অথচ কংগ্রেসের পুনর্গঠনের সত্যি দরকার ছিল । গান্ধীজীর মতে “[ ৯০৮1৫ 
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যে কংশ্রেন কণামাত্র ক্ষমতা হাতে পেয়েই বেসামাল কেমন করে সে সর্বময় ক্ষমতার 

অপরিসীম দায়িত্ব বহন কববে? আক ডুবে আছে ষে আপন ছুর্নাতির পাঁকে কে 
তার কাছে আশ। করবে প্রশাসনিক শুদ্ধি, রাষ্্ীয় আয়-ব্যায়ের হিসাব, বিপুল প্রলোভনের 
মুখে সততা? ক্ষমতাই তো! সব কথা নয়। তার জঙ্গে চাই অথরিটি। নৈতিক 
শক্তি না হলে অথরিটি আসে না। কংগ্রেসের যেটুকু অথরিটি সেটুকু মহাত্মার জনকে । 

মহাত্বার জনাফতক বাছ। বাছা সহকর্মীব জন্যেও । কিন্ধ সেই কণ্জনকে নিয়ে তো 
ভারতবর্ষের মতো! বিরাট দেশ নিখু'ত ভাবে শাসন কর! যায় না। গান্ধীজী সেইজন্যেই 

চেয়েছিলেন আগে কংগ্রেসের পঞ্কোদ্ধার, তারপরে দেশোদ্ধার। লেনিনও তার পার্টি 
তৈরি ন। করে বিপ্লবের দিকে পা বাড়াননি। 
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দেশকে স্বাধীন করার জন্যে হয়তো পার্টির দরকার ছিল না, জনগণ তৈরি হলেই 
যথেষ্ট । কিন্তু স্বাধীন হতে ন] হতেই ক্ষমত! হাতে নিতে হবে, দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে। 
পাটি তখন একান্ত আবশ্যক | গান্ধী তো এক। এতবড়ে। দেশ শাসন করতে পারবেন না| 

আর জনগণও কি শাসনব্যবস্থার সব কণ্টা বিভাগ নিজেরাই চালাতে পারবে? গান্ধীজী 
মুখে যাই বলুন যনে মনে জানেন যে কংখ্রেস ভিন্ন আর কেউ সে গুরুভাব ঘাডে নিতে 
পাববে না। অতএব কংগ্রেসকেই ক্লেদমুক্ত করতে হবে। সে কর্তব্য তারই। 

আরো ক্ষমতা নয়, তা পেলে তো! কংগ্রেপ আবে। বকে যাঁবে। উল্টে 'ক্ষমতার 

রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আস! চাই । ক্ষমতার পবিধি আরে বাড়ানো নয়, কেন্দ্রীয় 
সবকাব গঠন করা নয়। প্রত্যুত প্রার্দেশিক বৃত্ত থেকে মহানিক্রমণ । সেটাও এক 
আধ বছরের জন্যে নয়। আরে দীর্ঘকালের জন্যে । যুদ্ধ বাধার পরে শোন! গেল 

মহাত্মা ভাবছেন সাত বছরের জন্যে কংগ্রেসের কপালে লিখবেন অজ্ঞাতবাস। 

তিনি নিজেও মনংস্থির করেন জীবনে কোনদিন নিজের হাতে ক্ষমতার দায়িত্ব 

নেবেন না। ক্ষমতার আসনে বসবেন না । ক্ষমতা থাকলেই তাকে খাটাতে হয়। 
তিনি হলেন অহিংস মানুষ। আর রাষ্ট্র হলো সহিংস যন্ত্র। রাষ্ট্রকে যতদিন ন। 
অহিংস করে গডে তুলতে পারা যাচ্ছে ততদ্দিন তার ভূমিক! হবে পরামর্শদাতার ৷ রাজ। 
উজিরেব নয় । কিন্তু কংগ্রেস নেতাদেন কথা অন্য। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে তার। ঘদি 

অহিংস থাকতে ন। পারেন সেটা মার্জনীয়। তবে সেরকম পরিস্থিতি পরিহার করাই 
সথবুদ্ধি। মুসলীম লীগের পাণ্ট! দিতে গিয়ে ষেন গুলী চালাতে নাহয়। লীগ যেমন 
দিন দিন ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে তার উত্তরে কংগ্রেস যেন তায়োলেন্ট ন। হয়। তার 

চেয়ে যুদ্ধ উপলক্ষে অপসরণ শ্রেয় । 
ওদিকে মুসলিম লীগও মনঃস্থির করে যে কংগ্রেস যেদিন ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত 

হবে সেদিন মুসনিম লীগও কংগ্রেসের হাত থেকে মুক্ত হবে। তার কাম্য পাকিস্তান । 

| ষোল 

কংগ্রেসের তথাকথিত দক্ষিণপস্থী নেতাদের ধারণা ছিল আটটি প্রদ্দেশের গভর্নমেপ্ট 

যেভাবে হস্তগত হলো কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টও সেইভাবে কুক্ষিগত হবে। গভর্নরদের মতো! 
বডলাটও হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবেন । মূৃসলিম লীগকে গোটাকয়েক আসন ও দপ্তর 

ছেড়ে দিলেই চলবে। ত। বলে তারহাতে ভীটে। থাকতে দেওয়। হবে না। ভোটাতূচিতেও 

তাকে সমান ওজন দেওয়। অসগ্তব। কািং ভোট বডলাটের হাতে কিছুতেই নয়। 
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কী মধুর স্বপ্ন ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্ণও ছিল যে অত সহজে ওনব হবার নয়, 
ওর জন্য আবার একটা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হবে । যার নেত৷ মহাত্মা গান্ধী । 

ধার নীতি অহিংসা। ধার পদ্ধতি সত্যাগহ। অথবা যেতে হর্বে সম্ভবপর এক মহাযুদ্ধের: 
ভিতর দিয়ে। যার একপক্ষে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নসমূহ । ডোমিনিয়ন না! হলেও 

ভারত যার পক্ষভুত্ত । শ্বাধীনতার প্রশ্নে বোঝাপড়া হলে কংগ্রেসও যার সঙ্গে সহযো- 
গিতাব স্থত্রে আবদ্ধ। মহাত্মা কিন্ত আবদ্ধ নন। 

একদিন সত্যি সতি মহাযুদ্ধ বেধে যায় ও ব্রিটেনের মতো! ভারতও যুদ্ধ ঘোষণা করে। 
কিন্ত সেকোন ভাবত? ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বৈদেশিক রাজপুরুষ- 
দের দ্বারা শাসিত ব্রিটিশ সরকারের পলিসিবাহক ভারত । 

গান্ধী ভালে। করেই জানতেন যে যুদ্ধকালে ব্রিটেন এমন কোনো৷ পরিবর্তনে সম্মত 

হবে না৷ যার ফলে পলিসিটাই যুদ্ধবাদী ন! হয়ে শাস্তিবাদী হতে পারে, সহিংস না হয়ে 

অহিংম হতে পারে । ইংরেজদের বদলে ভারতীয়দের দিয়ে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন কবা 
অসম্ভব নয়, কিন্তু তার অনিবার্ধ শর্ত হবে যুদ্ধকার্ষে সক্রিয় সহযোগিতা । ধন জন রসদ 

জোগানো । পরিবণ্ঠে দেশের লোক কী পাবে? স্বাধীনতা । ব্রিটেন যদি যুদ্ধে হেরে 
যায় ভারতও তে। হেরে যাবে । তখন স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার সাত হাত জলে | জিতলেও 

কি ব্রিটেন কথা রাখবে? 
ব্রিটেনের বিপর্দে সহানুভূতি জানানেো। এক কথা, আব কন্দুক ঘাঁডে করে যুদ্ধক্ষেত্রে 

যাত্র/ করা আরেক । কে জিতবে কে হারবে কেউ সেট! বলতে পারে না। নাৎসীবাদ 
যদি হাবে সাম্রাজ্যবাদ জিতবে । সাম্রাজবাদ যদি হারে নাৎসীবাদ জিতবে । একটা 
মন্দের জায়গায় আরেকটা মন্দ জিতবে । মন্দের বদলে ভালোর জয় কোথায় ঘষে 
ভারতের ছেলেদের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে। ভালোর জয় ন1 হয়ে পরাজয় হলেও 

তার মধ্যে সার্থকতা আছে। গা্ধীজী তাই সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত হন। 
সহযোগিতার আশ্নাস দেন না। অপরপক্ষে যুদ্ধরত সরকারকে বিব্রত করতেও কুস্ঠিত 
হন। সত্যাগ্রহের আভাস থাকে না তার কথায় । 

সহযোগও নয়, সত্যাগ্রহ নয়, বিশ্তদ্ধ অসহযোগ, এই ষদ্দি হয় গান্ধীনীতি তবে এতে 

কংগ্রেসের বাম দক্ষিণ উভয় অঙ্গের আপর্তি ছিল। যুদ্ধকালে যুদ্ধ ন! করে তীর। 
ছাঁড়বেন না । হয় সেট হিটলারের সঙ্গে সশস্ব সমর, নয় সেটা! ইংরেজের সঙ্গে নিরস্ত্র 
সংগ্রাম। হয় তারা নাৎসীদের গ্রাস থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করবেন, নয় তারা 
সামাঙ্যবাদীদের কবল থেকে ভারতকে উদ্ধার করবেন। যুদ্ধকালে তার! শাস্তিতে 
থাঁফবেন না, শান্তিতে থাকতেও দেবেন না। 
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বলা বাহুল্য হিটলারের সঙ্গে লশস্্র সমর চালাতে হলে কেন্দ্রীয় মরকারটা হাতে 
আসা চাই। তা হলে প্রথম কাজই হয় সাম্রাজ্যবাদীঘের হটানো,। কিন্তু তা হলে 
যে আবার উল্টো বুঝলি রাম হবে।- ওরা বুঝবে যে এর আসলে হিটলারেরই পঞ্চম 
বাহিনী। আর গান্ধীজীও তেমন কর্মে নেতৃত্ব দেবেন না। যৃদ্ধকালে ইংরেম্বকে 
তাড়াতে গেনে ওরাও প্রতিশোধ নেবে। 

কংগ্রেস কর্তারাও ভারত সরকারকে ঘটাতে চান না। তীরা চান এমন একটা 
বন্দোবস্ত যাতে সাপও না মরে লাঠিও ন। ভাঙে। অনেক ভেবেচিস্তে তারা নিজেদের 
তাস হাতে রেখে ব্রিটেনকেই বলেন তার তাসখান। দেখাতে । সে কি সায্রাজ্যবাদ ত্যাগ 
করবে? সে কি গণতন্ত্র প্রবর্তন করবে? সে কি যুদ্ধশেষে ভারতীয়দেরকে ভাদের 

ইচ্ছামতো সংবিধান প্রণয়নে প্রতিশ্রুতি দেবে ?. সে কি যুদ্ধকালে ভারতীয় ম্বাধীনতার 
কিধি"নিদর্শন দেখাবে ? সে কেন যুদ্ধ করছে, কী তার উদ্দেশ্ট সেটা ঘোষণ!করবে কি? 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির স্টেটমেন্ট যে কোনে। স্বাধীন দেশের পক্ষে গৌরবজনক 
একটি সাহিত্যকীত্তি। জবাহরলালের সেই সমষ্টি দেখে গান্ধীজী বলেন ওর শষ্টা- একজন 
আর্টিস্ট। গাম্ধীজীও কমিটির বিবেচনার জন্যে একটি স্টেটমেন্ট খসড। করেছিলেন । 
কিন্তু জবাহরলালেরটি তার এত পছন্দ হয়ে যায় ঘে নিজেরটি তিনি প্রত্যাহার করেন। 
শিল্কাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম। শিল্ের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করবে। 

অমন যে চমৎকার ইংরেজী ওর ফল হলো! ব্রিটিশ কর্তাদের দিক থেকে কয়েকট। 
পিঠ চাপডানি ভাষণ ও বিবৃতি । কাজের কথা শুধু এইটুকু যে যুদ্ধকালে বড়লাট একট। 
পরামর্শ পরিষদ গঠন করবেন, তাতে ভারতীয় নেতার থাকবেন, কেমন করে যুদ্ধ 
চালানেো! হবে সেবিষয়ে তাদের পরামর্শ নেওয়া হবে। যুদ্ধশেষে সকলের সঙ্গে 

আলোচনা! করে বিশেষ করে মাইনরিটিদের মতামত জেনে ভারতশাসন আইনের 
সংশোধন করা হবে। হা, ভোমিনিয়ন স্টেটাসই লক্ষ্য । 

ঘোষণাপত্র পড়ে কংগ্রেম নেতাদের চক্ষুঃস্থির। ওট] মুসলিম লীগকে চোখের 
সামনে রেখে তৈরি। লীগ বলে রেখেছিল তার অমতে যেন শাসনতাস্ত্রিক অগ্রগতি 
না] হয়। সাম্রাজ্যের পর রামরাজ্য আসবে ওতে কৈকেয়ীর আপতি। 

বেশ বোঝ] গেল সংখ্যালঘু প্রশ্ত্ের উত্তর ন। দিলে স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর মিলবে 

না। সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেসের হাতে নয় । লীগের হাতে । লীগ মেহ্রবানী না 
করজে ব্রিটেন মেহ্রবানী করবে না। এক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ অবান্তর । হিটলারের আক্রমণ 

অবাস্তর। কিছুতেই কিছু হবে না, তা তুমি যতই বন্দুক ঘাড়ে করে উত্তর ফ্রান্স 
বা উত্তর আফ্রিকায় বাও। ঘতহ্ জান মাল রপেম্না! সরকারের পায়ে ঢালে! । 
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কংগ্রেস নেতাঁরা হতাস হলেন বইকি। অযম চমৎকার একখানি লাঁহিত্যন্ 
বিলকুল বৃধা গেল। " ইংরেজের প্রাণে এতট্কুও সাড়া তুলল না । ওদের ধারণ! কংগ্রে 
ভারী তো সহযোগিতা করবে! তার জঙ্যে তাকে দিতে হবে ঘুদ্ধের পর কনষ্রিটুয়ে 

আযাসেম্বলি আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গভভর্নমেন্টের উপর সর্দারী। ওদিকে পাঙ্গাবে 
মুনলমানরা যদ্দি চটে যায় তো] যুদ্ধের জন্য রংরুট হবে কারা? মুনলমানরা রংক্ুট 2 

হুলে শিখরাও কি হবে? শিখর! রংরূট ন1 হলে হিন্দুরাও কি হবে? 
ইংরেজরা এ যুদ্ধে সব চেয়ে বেশী নির্ভর করছিল সিকন্দর হায়াৎ খানের ইউনিয়নি, 

পার্টির উপর, তার পাঞ্ধাৰ সরকারের উপর । ত্বার সৈনিক সংগ্রহের কৌশল ছি 
অসাধারণ । ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, নাৎসীবাদ উৎসাদনের জন্য যুদ্ধ ইত্যা 
বললে এফজনশ জওয়ান নাম লেখাবে না। বলতে হবে, “ভাই শিখ, তুমি ঘি যু 
না যাও মুসলমাঁন যাবে, সেই উপায়ে হাতিয়ার ষোগাঁড করবে, সেই হাতিয়ার দিত 
পাঞ্ধাব দখল করবে ও পাকিস্তান হাসিল করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার জোগা 
করো। তারপর একদিন পাঞ্জাব কেডে নেবে । আবার রণজিৎ সিংহের রাজত্ব ।” 

তেমনি মুসলমানকে বলতে হবে, “ভাই মুসলমান, তুমি ষদদি যুদ্ধে না যাও খি 

যাবে। সেই উপায়ে হাতিয়ার হাত করবে। তাই দিয়ে পাঞ্জাব দখল করে রণজি 
সিংহের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার হাত করো। তারপ 
একদিন পাকিস্তান হাসিল করবে । আবার সেই মোগল রাজত্ব ।” 

তেখনি হিন্দু ভোগরাকে, রাজপুতকে | মুসলমানের আগে, শিখের আগে ওরা 

তত পাঞ্জাবের মালিক ছিল । আবার হবে। হাতিয়ার সংগ্রহ করাটাই তো সমস্যা 
রংরুট বনে যাও। সমন্তার সমাধান জলের মতো সহজ | 

দেখা গেল গোড়ায় ঘার্দের অনিচ্ছা ছিল তার! হিন্দু মুসলিম শিখ নিধিশেষে রংরু 

হয়ে বন্দুক ঘাডে করে চলল । মুখে তাদের “আল্লা হো আকবর,” “সং শ্রী অকাল” 

“ছুর্গা মাঈকী জয়” । যুদ্ধে যদি বাঁচে তো পাঞ্জাবের জন্তে পরে গৃহযুদ্ধে মারযে ও মরবে 
চালাকির হ্বারা কোনে মহত কর্ম হয় না। যুদ্ধে সহযোগিতাও একট] চালাকি 

ঘখন দেশবাসীকে কোনোমতে বোঝাঁবার জো নেই যে হিটলার কেবল ব্রিটেনের শং 

নয় ভারতেরও শত্রু । সত্যি কথ। বলতে কী, হিটলারের পক্ষেও সেদিন বহুলোক ছিল 
তার মনে মনে বলছিল, যা শক্র পরে পরে । হিটলার ব্রিটেনকে হারিয়ে দিব 

রাশিয়াও হিটলারকে কাহিল করুক, বাফীটুহ আমরাই পারধ। তার জন্তে যু 
সহযোগিতা করতে হবে কেন? কংগ্রেস মধ্্িত্ব এমন ফা মূল্যবান ঘে তার জন্তে অং 
বেশী দায় দিতে হবে ? 

খা 



সেধিন ইংরেন্র শাসন ও কংগ্রেস শাসন ছুটোই একই রকম অস্তংসারশৃন্ঠ ঠেকছিল। 
ওপথে আর মাই আস্থক নৃতন শৃঙ্খলা আসবে না। বামপন্থীরা বরঞ্চ ছল খু'জছিলেন 
ছুটোকেই একসঙ্গে রাবার । লেনিনের মতে] বিপ্লব করবার। তাদের অনেকেরই 
বিশ্বাস'দেশ প্রস্তত, নেতারাই প্রস্তত নন। জোয়ার এসে গেছে, তার সুযোগ নিতে 
হবে, নইলে সে বৃথা ফিরে যাবে। ইংলগ্ডের হুর্ধোগই ভারতের সুযোগ । 

বিপ্রবের লক্ষণ কী কী বিষয়ে আমাদের বামগন্থীর্দের গুরু লেনিনের উক্ত 
স্মরণীয় । 
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এসব লক্ষণ কি মহাযুদ্ধের প্রাবস্তে ভাবতবর্ষের কোনোখানে ছিল? ছিল হয়তো 

বামপন্থী নেতাদের ভক্তজনেব মধ্যে । ছিল হয়তো সভাস্থলে । কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। 
থাকলে থাকত ওই কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে, কিন্তু সেখানে যে বিক্ষোভ জডে হচ্ছিল সেট। 
ইংবেজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, কণগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস মন্ত্রীর! ব্রিটেনের 
সঙ্গে সহযোগিতায় স্বাধীনতা প্রশ্নের সমাধান হবে না বুঝাতে পেরে হাইকমাণ্ডের নির্দেশে 
ষেই পদত্যাগ করলেন অমনি সব বিক্ষোভ মুহূর্তে জল হয়ে গেল। বামপন্থীরা তখন আর 
ওর মধ্যে বিপ্লবের লক্ষণ খুঁজে পেলেন না। | 

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটোনের মতিগতি জানতে চেয়েছিলেন । জানতে পেরেই 
কংগ্রেস মন্তরীর্দের আটটি প্রদেশ থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বলেন। অস্ভূতপূর্ব সামরিক 
শৃঙ্ঘল৷ ও বাধ্যতার সঙ্গে আটটি প্রদেশ একই কালে মন্্রশূন্য হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই 

অমান্য করতে পারতেন কেউ কেউ । কিন্তু সেটা হতো বিশ্বাসঘাতকত1। জনমত 
ক্ষমা করত না। বলা বাহুল্য মন্ত্রীর মুহূর্তেই বীরপুরুষ বনে গেলেন। 

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবার গান্ধীজীর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যা 
করবার তিনিই করবেন। না করার দায়িত্বও তাঁর । এতকাল অপেক্ষার পর কংগ্রেসের 
পরিপূর্ণ নেতৃত্ব মহাত্মীর হাতে এল । তিনি তীরঃক্ঠন্বর ফিরে পেলেন । 

৪৬ 



গান্ধীক্রী এককালে বিশ্বাস করতেন যে সহযোগিতার পথেই ম্বরাজ আসবে । 

সহযোগিতারই একট! অল যুদ্ধে সহযোগিত11 প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি তাই সহযোগিতার 
হাত বাড়িয়ে দেন। প্রথমদিকে খাস ইংলগ্ডের মাটিতে, পরে ভারতভূমিতে । জ্নমতও 
সেসময় সহযোগিতার অনুকূলে ছিল । যদিও সেকালের চরমপন্থীর! তখনি বলতে শুরু 
করেছিলেন ষে ইংলগডের হূর্যোগই ভারতের ক্যোগ । কেউ কেউ সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে 
অস্ত্র সংগ্রহ করতে সাগর পাড়ি দেন। মহাত্মার কাজ হলো হিংসা নামক উপায়টাকে 
অচলিত্ত করে তার জায়গায় অহিংস! নামক অপর এক উপায়কে জনগণের সামনে তুলে 
ধরা। যুদ্ধ থামতে ন! থামতে তার উপলক্ষ জুটে যায়। দেশের লোক সহযোগিতার 
পরিণাম দেখে অসহযোগের নীতি অবলম্বন করে। গাদ্ধীই হন তার্দের নেতা । সেই” 
থেকে তিনি অসহযোগের প্রবর্তক। অহিংসার প্রোফেট। 

মাঝে মাঝে দেশকে দম নেবার অবকাশ দিলেও অসহযোগ নীতি ত্যাগ করে 
সহযোগিতার নীতি তিনি পুনগ্রহণ করবেন, এমন কী ঘটেছে? আর একট মহাযুদ্ধ? 
না, তার জন্যেও নীতি পরিবর্তন কর! যায় না। এমন কি ম্বরাজের জন্যেও নয়, ওটা! 

যদি শর্তাধীন স্বরাজ হয় । ঘদি হয় এই শর্তে স্বরাজ যে মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করতে 

হবে। তার কাছে তেমন শ্বরাজ মূল্যহীন । তিনি চান জনগণের জন্ত স্বরাজ । জন-; 
গণের স্থার্থ যুদ্ধবিগ্রছে জড়িয়ে পভ নয় । যুদ্ধবিগ্রহের স্থলে শাস্তি স্থাপন করা । ভারত 
যদি শ্বাধীন হয় তবে তা বন্দুক ঘাড়ে করে হিটলারের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে নয়। 

গান্ধীজীর মতে ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের সাম্রাজ্য-পিপাসাও দৃব হবে, 
কারণ ব্রিটেন ধখন সাম্রাজ্য রাখতে পারল ন। জার্মানীও কি পারবে? 

ভাবতের স্বাধীনতা যর্দি যুদ্ধকালে আসে বিশ্বশাস্তিও ছুর্দন আগে 

আসবে। আর বদি যুদ্ধকালে না আসে তা হলেও ক্ষতি নেই। ভারত অপেক্ষা 
করবে। ইতিমধ্যে ্বাধীনতার দিকে আরে! কয়েক প]1 এগিয়ে যাবে । সেট। যোদ্ধাদের 
বিব্রত না করে। অহিংসভাবে । মোট কথা গান্ধীজী অসহযোগ ত্যাগ করবেন না, 
কংগ্রেসকেও ত্যাগ করতে দেবেন না। অথচ সরকারী যুদ্ধোছমেও ব্যাঘাত স্থষ্টি কববেন 
না। তীর বন্তব্যটা যেন এই যে, তোমরা! যুদ্ধ করতে চাও করো, আমরা অসহযোগ 
করতে চাই করি, আমরা তোমাদের পথে কাটা দেব না,.তোমরাও আমাদের পথে কাটা 
দেবে না। কেমন? এটাই কি ফেয়ার গেম নয়? 

ইতিহাঁষে কেউ কখনে। দেখেনি যে রাজারা করছেন যৃদ্ধ আর প্রজারা করছে 
অসহযোগ | ফেটা দেখ ঘায় লেট সেই-_রাজার। রাজা যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় 
এই প্রথম শোন! গেল উলুখাগড়া বলছে সেও অসহযোগ করবে। উলুখাগড়! অসহ- 

উপগ্ঞ্জ 



“যোগ করলে রাজারা যৃদ্ধ করবেন কী করে? ভারতের প্রজাদের দেখাদেখি অন্থান্ত 
দেশের প্রজারাও যদি অসহযোগ কবে তবে যুদ্ধই বাঁ চলতে পারে কদ্দিন? তখন থে 

শান্তি আপনি আসবে। 

মহাত্মার যৃদ্ধকালীন অসহযোগ নীতি প্রকারান্তরে শাস্তিবাদীদের যুদ্ধবিরোধী নীতি। 
টলস্টয় বেঁচে থাকলে গান্ধীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, তুমিই মানবজাতির আশাভরস| | 
আর তোষাদের দেশ ঘর্দি তোমার সঙ্গে থাকে তবে সেই বয়ে আনবে বিশ্বশাস্তি । 

বোধহয় এই লময় কিংস্লি মার্টিন তার নিউ ন্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন ষে, 

গাথীব নীতি হচ্ছে যুদ্ধকালে লেনিনের নীতি । এরই নাম বৈপ্লবিক পরাজয়বাদ। 
রেভলিউশনারি ডিফিটিজম ৷ মাটিন আরো কী কী লিখেছিলেন ঠিক মনে নেই । তবে 
তার মর্শ ছিল কতকটা এইরকম যে, গভর্মমেন্টকে পরাজিত হতে দেওয়াই বিপ্লবকে সফল 

হতে দেওয়া। 
বার্নার্ড শ এমনি এক সমস্ত বলেন যে গান্ধীর স্টাটেজী ঠিক আছে। তার মানে, 

তিনি তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি ও হবেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বীচিয়ে রাখা 
তাব কর্তব্য নয়। 

গান্ধীসেবাসজ্ঘের সম্মেলনে যোগ দ্বিতে গান্ধীজী ঘখন মালিকান্দায় যান তখন কুমিল্ল! 
থেকে আমিও যাই তাকে দর্শন করতে । পোলাগ্ডের পতনের পর আমার মনের ভিতর 
একটা মস্থন চলছিল । হিংসার উপরে নির্ভর করে যুদ্ধে নামার চেয়ে অহিংস প্রতিরোধ 

শ্রেযম়। এই কথাটাই গান্ধীজীকে নিবেদন করে আসি। তিনি ধরাষ্টোয়া দেন 

না। মুচকি হাদেন। 

সেই সময়ই লক্ষ করি তিনি অসাধারণ গম্ভীর । দেশের গুরুভার বইতে হচ্ছে তাকে । 
শুনতে হচ্ছে বিদেশেরও নিন্দাবাদ । যুদ্ধকালে অসহযোগ নাঁকি শত্রুপক্ষের মনোবলবর্ধক | 
মন্ত্রীর! বরে যাওয়ায় বামপন্থীর। ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্ধ মুসলিম লীগ এমন ভাব দেখাচ্ছে 
ষেন সেই বর্তে গেছে। তার প্রতিজ্ঞা সে এর পরে মন্ত্রীদের ফিরতে দেবে না। মন্ত্রীরাও 

ফেরারি জন্ঠে ব্যাকুল । 

কংগ্রেস তখন এমন একট! পার্ট যে একই কালে সহযোঁগিতাঁও করবে, অসহযোগও 

করবে। হিটলারের সঙ্গে লড়বে, ইংরেজের সঙ্গেও লড়বে । হিংসাও মানবে, অহিংস1ও 
মানবে । মহাত্মার মাথাব্যথা কংগ্রেসকে নিয়ে, যেমন বুদ্ধের মাথাব্যথা সঙ্ঘকে নিয়ে 



॥ সাতেছে। ॥ 

পোলাণ্ডের পতনের পর যে 'জীজ্ঞাপা আমার মনে জেগেছিল ও ধেকথ1! আমি 

মহাত্মার সম্বন্ধে মুখ ফুটে নিবেদন কয়েছিলুম ফ্রাম্মের পতনের পরে দেখি তিনি সেট! 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাস্যর্দের বিবেচনা! করতে বলেছেন । ভারতের পরিস্থিতি 

যদি পোলাগ্ডের বা ফ্রাঙ্দের অনুরূপ হয় তবে ভারতীয়র| কি হিংসা দিয়ে দেশরক্ষ। করবে, 

না অহিংস! দিয়ে? 
ধদদিও ঠিক সেই মূহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না তবু বলা তো যায় না। 

ভবিষ্যতে দেশ আক্রান্ত হতে পারে । ততদিনে যদি কংগ্রেসের উপর দেশর়ক্ষার দায়িত্ব 
এসে থাকে তবে কংগ্রেস কীভাবে দেশরক্ষা করবে? যেভাবে সকলে করে থাকে 

সেইভাবে? না গান্ধী যেভাবে করতে বলেন সেইভাবে? সৈহ্যবল দিয়ে ন! 

গণসত্যাগ্রহ দিয়ে? 

ওয়াঞ্কিং কমিটি গভীরভাবে চিস্তা করেন। খান আবছুল গফর খান ভিন্ন আর 
সকলের সিদ্ধান্ত হলো, অহিংস! দিয়ে দেশোদ্ধার হতে পারে, কিন্তু অহিংসার নীতি 
দেশরক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর! যায় না। তার বেল! হিংসার নীতি অবলম্বন করতে 

হবে। অর্থাং কংগ্রেস নেতারা প্রয়োজনমতো। কখনে। অহিং কখনো সহিংস। যখন 

যেটা কার্ধকর। পোলাগের ও ফ্রান্সের দশ] দেখেও তাদের শিক্ষা হয়নি। গান্ধীজী 

নিরাশ হন। 

ইতিমধো রামগড় কংগ্রেস স্পষ্ট কঠে ঘোঁধণা করেছে যে ভারতের জন্যে চাই পূর্ণ 
স্বাধীনতা আর সংবিধান রচনার জন্ভে কনক্রিটুয়েন্ট আযাস্ম্বলি। যুদ্ধের জন্যে কংগ্রেস 
তার দাবী খাটে! করবে না, তার সংগ্রাম বন্ধ করবে না । গান্ধীজীর উপরেই সব ভার 

দেবে। তিনিই সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। তিনি সবাইকে প্রস্তুত হতে উপদেশ 

দিয়েছেন, কিন্ত আপাতত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দেবেন ন!। 
ওদিকে বড়লাটও চিন্ত। করছিলৈন কংগ্রেসকে কী করে সহঘোগিতায় সম্মত করা। 

যায়। আটটি প্রর্দেশ কেবল যে মনত্ীশৃন্ত ছিল ত। নয়, মেজরিটি অনুপস্থিত থাকা 
আইননভাও অকেজে! .হয়েছিল। মাইনরিটিও বাধ্য হয়ে বেকার। স্থৃতরাং 
ক্রদ্ধ। 
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মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে পার্টিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজনৈতিক সমাধানকে 
আরে] জটিল করে তুলেছে । তার আশঙ্কা যুদ্ধের ঠেলায় ব্রিটেন কংগ্রেসের সঙ্গ 
আপস করবে, তখন মুসলিম লীগ তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তার বখরাট। নে 
পৃথক রাষ্ট্রক্পপে পেতে চায় । না প্লেলে অন্য কোনে! লমাধানে সন্তষ্ট হবে ন1। 

দেশরক্ষা অহিংস দিয়ে হবে ন1 এই সিদ্ধান্ত নেবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 
আবার দেশরক্ষার অনুরোধে দাবী করেন ষে কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী স্যাশনাল গভরনমেন্ট 

গঠন করা হোক। কংগ্রেস তা হলে পুরে! শক্তি দিয়ে যৃদ্ধোস্মে সহযোগিতা করবে। 
যাতে দেশরক্ষা ব্যবস্থা আরে ফলপ্রদঃ আরো স্শ্ঙ্খল হয় । 

বড়লাট কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে কংগ্রেস নেতার আর সত্যাগ্রহের 
প্রয়োজন দেখতেন না। স্থতরাং গাদ্ধীজীর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে যেত। তিগি 
একলা চলতেন ও বিবেকের নির্দেশ পেলে একাই সত্যাগ্রহ করতেন । 

কংগ্রেসের মতিগতি দেখে তিনি আবার নতুন করে সরে দাড়ান । তবে বেশীদিন 
সরে থাকতে হলে। মা । বডলাট জানিয়ে দিলেন যে তার শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত হবে 
না, কিন্ধ পরিবর্ধিত হবে। অর্থাৎ ইংরেজ সদস্যর ষেমন আছেন তেমনি থাকবেন, 

ভারতীয় সদস্য ষে দু'-একজন আছেন, তারাও তেমনি থাকবেন, অধিকন্ত যুক্ত হবেন 
কংগ্রেস ও লীগ নেতারা ৷ যুদ্ধের পরে ভারতীয়র] তাঁদের ইচ্ছামতো সংবিধান রচনার 
স্থযোগ পাবেন, তবে ছুটি শর্তে । ব্রিটিশ বার্থ অঙ্গুপ্ণ থাকা চাই। আর সংখ্যালঘুদের 
সম্মতি থাক! চাই । 

বডলাটের জবাব পেয়ে কংগ্রেস নেতাদের দেশরক্ষায় সহযোগিতার সাধ সঙ্গে সঙ্গে 

মিটে যায়। অস্তত তখনকার মতো | আবার তার! গা্ধীজীর শরণ নেন। অসহযোগ 
ও সত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। অস্তত যতদিন ন1 বড়লাট আবার ডাক দেন। 

হয় পুরো! শক্তি দিয়ে যুদ্ধোগ্যযে সহযোগিতা! নয় পুরে শক্তি দিয়ে যুদ্ধোক্যম পণ্ড 
করা, এই দুই চরমপন্থার মধ্যপন্থ! কারা মানতেন না। মহাত্মা কিন্ত সেই সঙ্কটকালে 
কোনরকম চরমগন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার পন্থা ছিল ক্ষুরধার পন্থা । ব্রিটেন 

যুদ্ধে বিশ্বাস করে, যুদ্ধ ফেমন করে 'করতে হয় তা! জানে । কেন তাকে বিব্রত কর1? 
তার দ্বিকেও তো। বনু ভারতীয় রয়েছে । যোগ্ধার দলকে যুদ্ধ করতে দাও । দ্বিদ্ধ 
সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোঁককেও জাগাও, জাগিয়ে বল যে যুদ্ধবিগ্রছে তোমাদের বিশ্বাস দেই, 
অন্ততপক্ষে বর্তমান যুদ্ধ তোমাদের দেশের স্বাধীনতার পোষক নয়। তোমাদের 
স্বাধীন উক্তির জন্যে ধর্দি তোমাদের কারাদণ্ড হয় তে! যাও কায়াগারে । যুদ্ধকালটা 

কাটিয়ে দাও সেখানে । 



এবই' নাম ব্যক্তি সত্যাগ্রহ। এব ইন্থ হচ্ছে যুদ্ধকালে সত্যকখনের স্বাধীনতা । 
সত্যে আগ্রহ । বুদ্ধকালে কোথাও কাউকে সত্য বলতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধের 

প্রথম বলি হচ্ছে সত্য। পৃথিবীতে অন্তত একটি দেশের রাজনৈতিক কর্মীর! সত্য 
বলতে গিয়ে দগ্তবরণ করুন| ইতিছালে নাম থাকবে । জনগণকে সেইভাবে নেতৃত্ব 
দিন। তার! গণসত্যাগ্রহের জন্তে প্রস্তত হবে। 

গাক্ধীজী ধ্লাটেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কঘেন। বডলাট বিবেকচালিতদের সহ কববেন, 

কিন্ত তাদের প্রচাবকার্ধ সহ করবেন না । কোনে! গভর্নমেন্ট করেন না। নতুবা 
যুদ্ধোছ্ম বাধা পাবে । 

নিঃশ্বাস ফেলতে না পাবলে যেমন মানুষ বাঁচে না তেমনি মন খুলে কথা বলতে ন! 
পারলে সভ্য মান্থষ। গণতন্ত্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বাক্যেব স্বাধীনতা আদায় কর! 
ও অক্ষুণ্ন রাখা । নইলে গণতন্ত্রই থাকে না। সিভিল লিবার্টি হচ্ছে ভিত্তিশিল1। 

তারই উপর দ্রাডিয়ে গণতন্ত্রে সৌধ। যুদ্ধকাঁলে যাবা সিভিল লিবার্ট হাবায় তাব! 
গণতন্ত্ও রাখতে পাবে না। গণতত্ত্র াদেব নেই তার্দের সিভিল লিবার্টি থাকলে সেটা 
আরে। বেশী করে আকড়ে ধরতে হয়। 

কাজেই এ প্রশ্নে গাদ্ধীজী বডলাটেব সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বডলাটও 
গাস্ধীজীর সঙ্গে । বডলাটের শঙ্কা! যুদ্ধবিবোধী প্রচারকার্য যোদ্ধাদের মনোবল ভঙ্গ করবে। 
যুদ্ধে যাবার জন্যে সৈনিক পাওয়া যাবে না। রংরুট ন! জুটলে যুদ্ধ' চলবে ফী করে? 

ওটা এমন একট ইন্থ ষে যুদ্ধবাদীতে শাস্তিবাদীতে আপস হতে পাবে না। এমন 

কি কংগ্রেস ঘি যুদ্ধে যোগ দিত তাব সঙ্গেও গান্ধীজীর আপস হতে| না। তিনি একাই 
যুদ্ধবিরোধী ভাষণ ও লেখ! দিয়ে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে রাখতেন । তাকে তার 

সেই প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তিনি কারাবরণ করতেন ব! অনশনে দ্েহ- 

ত্যাগ করতেন । 

জিভিল লিবার্টির ইন্তে যুদ্ধকালীন ব্যক্কিসত্যাগ্রহ ধাঁতে ব্যাপক ন। হয় সেদিকে 

তার প্রখর দৃষ্টি ছিল। আসলে ওটা একট। প্রিন্লিগল্ নিয়ে আন্দোলন। আর সেই 
প্রিক্গিপল্ ছিল নৈতিক । তবে তাব লক্ষে রাজনীতিরও সম্পর্ক ছিল। প্রথম সত্যাগ্রহী 
মগোরীত হুল বিনোবাজী | তিনি রাজনীতির লোক নন । তার যৃদ্ধবিরুদ্ধতা রাজনৈতিক 
কারণে ময় । তিনি যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী । কংগ্রেস যুদ্ধে যোগ দিলেও তিনি বিরুদ্ধতা 
করতেন । 

আদ্দোলনটাকে শুধুমাত্র বিনোবাজীর মতো লীতিনিপুণফের মধ্যে নিবন্ধ রাখতে 
পারতেন গান্ধীজী, যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায় তার উপর না বর্তাত। কংগ্রেল 
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কর্মীদেরও আন্দোলনে যোগধানের স্থঘোগ না দিলে নয়। হদিও তদের প্রতিরোধ 
কেবলমাত্র সাম্রাজাবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সেইজন্যে ছিতীয় সত্যাগ্রহ্থী মনোনীত হন 
জবাহরলালজী | নীতিনিপুণ ও রাজনীতিনিপুণ ছু'রকমের কর্মীকেই মনোনয়ন দেওয়া 
হয়। অমনি করে প্রায় সব ক'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ও তাদের সমর্থক আইনসভার সমশ্তাকে 

জেলখানায় পাঠানো হয় । বাইরে যে ক'জন পড়ে থাকেন তার হয় অনুস্থ নয় যুদ্ধবিরোধী 
প্রচারে অনিচ্ছুক । সেট] জেলের ভয়ে নয়। তাদের মতে সহযোগিতাটাই ঠিক 
বিরোধিতাটাই উ্ল। যুদ্ধটাফে এককথায় সাম্রাজ্যবাদী বলে খারিজ করতে তারা নারাজ । 
তার! যখন সতাগ্রহের মনোনয়ন চান ন1 তখন পান না। 

মনোনয়ন দিয়ে বাছ1 বাছা কর্মীদের সত্যাগ্রহ করতে দেওয়া গান্ধীজীর বহুদিনের 
কামনা । সত্যাগ্রহ তা হলে সংখ্যাগত না হয়ে গুণগত হয়। আর তাতেই বেশী 
প্রভাব। সত্যি সত্যি কয়েক মাসের মধ্যে রাজভয় ভেঙে গেল। লোকে খোলাখুলি- 
ভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলতে লাগল । তবে ছাপাখানা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রিত বলে যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে লিখে ছাপতে পারল না। তার দরকারও হলো না । কারণ যুদ্ধে আর চাদা 
উঠছিল না, পার্লাবের বাইরে রংরুটও জুটছিল না । তবে যাদের ইচ্ছা ব! প্রয়োজন 
তারা অবাধে যোগ দিচ্ছিল। কংগ্রেস বাধা দিচ্ছিল না। প্রচারকার্ধের চেয়ে জোরালে। 
কিছু করা গান্ধীজীর বারণ ছিল। তিনি সরকারী যৃদ্ধোচ্ঘমকে অচল করে দিতে চাননি । 
চাইলে তাঁকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা হতো, দণ্ড দেওয়া! হতো । সত্যাগ্রহ পরিচালনার 
জন্যে এবার তিনি মুক্ত থাকতে মনস্থ করেছিলেন । 

ব্যক্তি সত্যাগ্রহ কি স্বরাজ এনে দিল? না» স্বরাজ তার লক্ষ্য ছিল না। তার 

লক্ষ্য গণসত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রপ্তত কর]। ক্ষেত্র মানুষের মন। অন্ত কোনো 
উপায়ে সেটা সম্ভব হতে! না । তার আরে! একটি লক্ষ্য ছিল ছুনিয়াকে জানানো ষে 
তারতের জনসাধারণ এ যুদ্ধের পক্ষতূক্ত নয়। ভারতের নামে লড়াই চললেও লড়ছে 
যার! তার! বিদেশী সরকারের বেতনভূক সৈনিক । ভারতীয়রা তবে কি হিটলারের 
পক্ষে? না, তেমন কথাও বল] ধায় না। কারণ তার! সরকারী যুদ্ধোগ্যমে ব্যাঘাত 

"ঘটাতে চায় না। সরকার বলে কয়ে বুঝিয়ে স্ুুঝিয়ে যাদের নিয়ে যাচ্ছেন তাদের যাওয়ার 
অধিকার কেন্ট অস্বীকার করছে না। কিন্তু জোর জুলুম করলে প্রতিবাদ করছে । 

তবে জোর জুলুমও কোথাও তেমন শোন! যাচ্ছিল না। বড়লাট লিনিলিখগাউ 
জানতেন যে জোর জুলুয় গাক্ধীজী সহা করবেন না| জোর জুলুম হলে বিস্রোহ অবশ্ঠ- 
ভাবী। গান্ধীজীও সমস্তক্ষণ সজাগ ছিলেন সরকার পক্ষ থেকে জোর জুলুম যাতে না 
হুয়। খবর পেলে নিষ্িযস থাকতেন না। বভলাড়ের সঙ্গে তার একটা অলিখিত 
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বোঝাপড়া হয়েছিল যে কোনে। পক্ষই সীম! লজ্যন করবেন না। বড়লাটও করবেন না 

রনৃক্কিপশন, গান্ধীজীও করবেন ন। ব্যাপক সত্যাগ্রহ ৷ দাবাখেলার এই দুই খেলোয়াড় 
পরষ্পর্ধের চাল জানতেন । তাই খেলাট। চলেছিল ভালো । শেষের দিকে তো যুদ্ধ- 
বিরোধী প্রচারের জন্টে পুলিশ কারে গায়ে হাত দিত না। ফলে গ্রচারকার্ণও আপনা 
থেকে থেমে এসেছিল । 

দেশকে শাস্ত রেখেছিলেন বলে ব্ডলাট গান্ধীজীর কদর বুঝেছিলেন। তাঁকে 
ঘাটাননি। তিনিও নিজের জন্মে বা কংগ্রেসের জন্তে ক্ষমতার আসন চাননি । ফলে 

বড়লাটের লঙ্গে তার সদভাব ছিল। কিন্তু সেট। দেশের খরচে নয়। দেশ স্বাধীনতার 
অভিমুখে মার্চ করে চলেছিল। গণতন্ত্রের বেদীনির্মীণ করছিল। গুণগত সত্যাগ্রহ 
অটিক্ষীয় নয় বলে নিষ্কিয় নয়। আর কোনো দেশের নাগরিক যুদ্ধকালে এদেশের 
নাগরিকের মতো] স্বাধীন ছিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমরাই ছিলুম অগ্রগণ্য । 
নিরপেক্ষ দেশগুলি বাছে। 

ওদিকে হিটলারের সৈন্য মার্চ করে চলেছিল সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে । আমাদের 
সকলেরই সহানুভূতি রাশিয়ার প্রতি । কিন্কু সহানুতৃতি প্রকাশ করা এক জিনিস আর 
এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' বলা আবেক। অমন করলে নিজেদের দ্নেশেব জনগণকে 

ছবিধাবিভক্ত কর] হয়। ওরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গণসত্যাগ্রহ করতে গেলে দেখবে ওদ্নেরি 
একভাগ রাশিয়ার কথা ভেবে সত্যাগ্রহবিমুখ ও যুদ্ধে সহযোগী । যুদ্ধট। নাঁকি 'জনযুদ্ধ' । 

কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বাইরে । তাদের পলিসির উপব গান্বীজীর হাত নেই। 
কিন্ত পরে দ্নবেখা গেল জাপান আর আমেবিকাও-যুদ্ধে +1প দিয়েছে ও জাপান একলল্ছে 

সিঙ্গাপুর অধিকার ক্করেছে। পরিস্থিতি এমন ঘোরালে হবে কেউ ভাবতে পারেনি । 

আরে ঘোরালে। হলো যখন মালয় আর বম! জাপানের অধিকারে চলে গেল। ব্রিটেনের, 

দৌরগোড়! যেমন বেলজিয়াম ভারতেরও দোরগোড়া তেমনি বর্মা। বেলজিয়াম 
আক্রমণ করলে যেমন ত্রিটেনফেও আক্রমণ কর] হয় তেমনি বর্মা আক্রমণ করলে; 

ভারতকেও। আমরা সকলেই নিজেদের জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠি। এবার অপরের 
গতি সহানুভূতি নয় । এবার প্রত্যক্ষ অনুভূতি । ভারত আক্রমণ এখন শুধু একট 
সুদূর সম্তাবন। নয়, সেট অল্পধিনের মধ্যেই 'ঘটবে। 

ইংরেজদের আচরণেও বোকা গেল যে সিঙ্গাপুরের পতনের প্র খের ডিফেন্দ 
সীস্টেম বিফল হয়েছে । সেটাকে যতদিন না সারাতে পার! ম্াচ্ছে ততদিন শত্রুর 
আক্রমপের মুখে অপসরণই গুঁধের নীতি। সরকার থেকে আমাদের কাছে সাকৃ্লার 
আর্চছিল অপনলবণের জন্তে গ্রস্ত থাকতে । অনেক সরকারি অফিস সমুত্রকুল থেকে, 



সরানো হচ্ছিল। বর্মার পর আসাম ও বঙ্গ এট একরকম ধরেই নেওয়া ইয়েছিল | 

ইংরেজ সামরিক কর্মচারীদের কারে! কারো সঙ্গে কথ! কয়ে দেখেছি তাঁরা বাংলার আশ 

ছেভে দিয়ে রাচীতে লাইন টানছেন । সেই লাইন রক্ষা করবেম। আধার এক বন্ধু 
বিহারে চাকরি করতেন। তাকে তার প্রার্দেিশিক সরকার জানিয়ে রেখেছিলেন ষে 
ষথাকালে তিনি বার্তা পাবেন, “বেঙ্গল কামিং 1” 

হাসির কথা নয়। বাংলার পাঁচ কোটি লোক অবস্থা বিহারে মাষার বাড়ী ধেত 
না, অধিকাংশই জীপানীদের অধীনে বাস করত। কিন্ত আইনে যাকে বেঙ্গল বলে সে 
কলকাতা থেকে বিহারে গিয়ে হাজির হতো] | বর্ম! যেমন হাজির হয়েছিল সিমলায় না 
মুসৌরীতে । আমার কাছে যে সাকু্লার এসেছিল তা। পড়ে আমার বুধতে বাকী ছিল 
না যে ইংরেজরা যদি যুদ্ধ করতে ন1 পারে বা কর! নিরর্থক মনে করে তবে বাংলাদেশ 
থেকে বিহার প্রভৃতি প্রদেশে সরে ধাবে। তখন ইংরেজ পক্ষের প্রতিনিধির জাপানী 

পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার সঁণে দেবেন । বিধিমতো! নয়, কার্ধত। কিন্ত 
ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে নয় । অর্থাৎ বাংলাকে বাঙালীর হাতে ঈপে দিয়ে 
যাবেন ন1। পরাধীনকে স্বাধীনতা দেবেন না । 

ব্রিটিশ অপসরণের স্বৰপ তো! বর্মাতেই লক্ষ করা গেল। ওরা নিজেরাই নিজ 
রাজোর কলকারখানা খনি ইত্যাদি বোম। দিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে আসে । যাতে 

শক্রর হাতে না পড়ে ব! শক্রর কাঞ্জে না লাগে । একেই বল! হয় নিজের নাক কেটে 
পরের ঘযাত্রাভঙ্গ । রুশর্দেশের লোক ন্বতঃপ্রণোর্দিত হয়ে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় 

রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে এর নাম পোড়ামাটি। এবার 

হিটলারের আক্রমণের মুখেও রুশর1 পৌড়ামাটি করে নিজেদের নাক কেটেছে ও 
নাৎসীদের ধাত্রাতঙ্গ করেছে । নীতিটা রুশদের পক্ষে ভালে! । ত। বলে ব্মীদের 

পক্ষেও কি ভালো? তা যদ্দি হতো বর্মীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওটা প্রয়োগ করত, 
ব্রিটিশ ফৌজকে করতে হতো না। তেমনি বাংলার পক্ষে ঘদি ভালে! হয় বাঙাঁলীরাই 
তন্ুর্তভাবে কলকাতা শহর পুড়িয়ে গু'ভিয়ে ছাররার করে দেবে। ব্রিটিশ ফৌজকে 
ও কাজ করতে হবে না। 

ঘেউ আজ্রমপের দন, জনগস করবে, জনক্ষেজ কলমে সেকি এধেশেব জে 

ম্টিশ আত্বিকে বা তার ভারতীয় শাখাকে করতে দেবে? ভারতীয় নিগাহীরা। 
তনদুক, তারা দেশের স্বন্টে প্রা দেবার জন্যে সৈম্তদলে যোগ দেয়নি । দেশরক্ষার 
তে নুন গ্যাধি কুটি করতে হবে। কে সে কাজ করবে? ইংরেজ করতে না দিলে 
কমন করেই বা করবে? তার জন্যে যত জময় চাই তত সময়ই বা কোথা? 
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জাপানীরা কি তত সময় দেবে? তা হলে কি আমাদের কপালে আছে প্রত্ুপরিবর্তন ও 

পলায়মান প্রস্থ কতৃক কলকাতার বন্দর, হাওড়ার পুল, জাঁমশেদপুরের ইন্পাতের 
কারথান। ধংস? ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বরিশালের নৌকার উপর দিয়ে হাতেখভি হয়েছিল। 

জাগধনীর! যাতে খেতে না পায়। ফলে বাগালীরাই না খেয়ে মরে । 

যুদ্ধ যতদিন বহুদূরবর্তা ছিল ততদিন যুদ্ধবিরোধী নীতি হয়তো সমীচীন ছিল। 
যুদ্ধ যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়ল তখনে! কি সেই নীতি তেমনি সমীচীন হবে? 
যুদধক্ষেত্র এখন আর বেলজিয়ামে বা রাশিয়ায় নয়, এখন বর্ায় ও এর পরেই আসামে 

অথরা৷ বাংলায় । হুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের ব্বনির্বাচিত নম, নির্বাচন যারা করবে তারা 
বিদেশী ও তাদের পক্ষে অপসরণ যেমন সহজ পোড়ামাটিও তেমনি অকাতর ও নির্মম । 

জাতির জীবনে এ্রত বড়ো একট] বিপর্যয় ঘটে যাবে, অথচ জাতি পডে থাকবে শক্তির 

চরণতলে শিবের মতো অসাড় । শবের সঙ্গে যার তুলন1। দেশ কি তা হলে মৃত? 

পরিস্থিতির গুরুত্ব .উপলন্ধি করে চাঠিল ক্যাবিনেট ক্রিপসকে ভারতে পাঠান । 

সত্যাগ্রহী বন্দীদের বিন! শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ধার! যুদ্ধমাত্রেরই 
বিরোধী তারা তো মুষ্টিমেয় । ধারা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী তারা পড়ে 
যান বিধম ধধায়। 

॥ আঠারো 

কংগ্রেসকর্মীদ্দের অধিকাংশের দৃঢবিশ্বাস ছিল ষে জাপান তারতের মিত্র নয়, 
গণতন্ত্রের শক্র। সে যদি এই ফাকে ঘরে ঢুকে পড়ে তা হলে ইংরেজদের ঘা ক্ষাতি হবে 
তার চেয়ে শতগুণ ক্ষতি হবে ভারতীয়দের । জাতীতয়তাবাদের দিক থেকে, গণতন্ত্রের 

'দিক থেকে জাপানী অনুপ্রবেশ রা আক্রমণ একট। অশুভ সুচনা । এর বিরুদ্ধে ভারতের 
নিজের স্বার্থেই রুথে দীডাতে হবে। স্থৃতরাং ইংরাজরাও যখন রুখতে যাচ্ছে তখন ওদের 

লে ছাত মেলানোই প্রকৃষ্ট নীতি। তবে, হ্যা, প্রতুর সে ভূতোর মতো! নয় মিত্রের 
সঙ্গে মিত্রের যতে1| ক্রিপসের প্রস্তাব যদি মিত্রোচিত হয়ে থাকে তবে কেন গ্রহণ কর! 
হবে না? 

অপরপক্ষে এমন কর্মীও ছিলেন ধাদের ধারণ! জাপানের উদ্দেশ্ট ভারতকে আবার 
পরাধীন কর! নয়। সে ভারত অধিকার করতে আসেনি, সুতরাং তার সঙ্গে শত্রন্ত 
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কব। উচিত নয়। শক্রতা কবতে পাবে ইংবেজ, কিন্তু ভাবতবামী কেন করতে ধাঁধে ? 

স্বৃতবাং ইংবেজেব সঙ্গে হাত মেলাতে যাওয়া সবুদ্ধি নয । ইংবেজবা লঙডতে চীয় লুক । 
ওটা] ওদেব যুদ্ধ ভাবতীয়দেব নয় । তা বলে ইংবেজকে বিত্রত কবতে হবে এমন কোনো 
কথা নেই। শুধু এইটুকু দেখলেই চলবে ঘে ওবা৷ পোড়ামাটি করছে না । ভঙ্ভাবে 
অপসবণ কবে চলে যাচ্ছে। 

আবাব এমন কর্মীও ছিলেন-_সাধাবণত কংগ্রেব বাইবে--ধাব। মনে কবতেন ওটা 
একটা মওকা । জাপান এলেই ভাবত স্বাধীন হবে। জাপানেব সাহাধ্য নিয়ে 

ইংবেজকে উচ্ছেদ কব! যেন কাটা দিয়ে কাটা তোল|। ক্ষতি যা হবাব তা ইংবেজেরই 
হবে, ভারতেব ক্ষতিব মধ্যে হবে শিকল হাবানে। | জাপান কখনো এদেশকে ইংবেজেব 

মতো! দাবীষে বাখতে পাববে না। জাপান যাবেই, বেখে যাবে ভাবতেব 
স্বাধীনতা । 

সেদিন ভাবতেব চিস্তাজগৎ্খ যেমন বিভ্রাস্ত ব৷ উদভ্রাস্ত হয়েছিল তেমন আব 

কোনোদিন হয়নি । জাপানে মতে! এক মহাশক্তিকে হঠাৎ প্রতিবেণীরূপে পাওয়? 
একট অক্ভৃতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ব্যাপাব। কাবে! মতে ওটা মন্দ কারে] মতে ভালো, 

কাবো কাবে। মতে ভালোও নয মন্দও নয। কেউ জাপানেব বিপক্ষে, কেউ পক্ষে, কেউ 
নিবপেক্ষ । কেউ তাব বিরুদ্ধে লভবেন, কেউ লডবেন না, কেউ তাব সাহায্য নিয়ে 
ইংবেজেব বিরুদ্ধেই লড়বেন । 

এই হলো। ক্রিপস প্রস্তাবেব পটভূমিকা ৷ মহাত্মা সেবাগ্রাম থেকে নডতে চাননি, 
নেহাৎ ক্রিপসেব সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ুতাব খাঁতিবে দিল্লী যান। মনে বাথতে হবে যে 

গান্ধীজীকে বডলাট ডাকেননি, গট সবকাবী আহ্বান নয়, কথাবার্তা বড়লাটেব সঙ্গে 
হচ্ছে না। বডলাট যে কী ভাবছেন তা গান্ধীজীকে জানাননি । 

ক্রিপসেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মহাত্মা বলেন, “এই যদি হয় আপনা সমগ্র প্রস্তাব তবে 

আম'ব পবামর্শ আপনি পবেব প্লেনে বাড়ী ফিবে যান |” 
প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এইরূপ । ইত্ডিয়ান ইউনিয়ন বলে একটি নতুন বাষ্ট্র গঠিত হবে। 

তাব মর্যাদা হবে ভোমিনিয়ন স্টেটাস । ইচ্ছামাত্র সে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ কবতে 
পাববে। যুদ্ধ শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংবিধান সংবচক সংস্থা স্থাপন কবা হৃবে। 
সে ষে সংবিধান সংবচন করবে ব্রিটিশ সবকার তাকেই ত্বীকার করে মেবেন ও নেই 

অনুসাবে কাজ কববেন, কিন্ত ছুটি শর্তে । প্রথম শর্ত ঘদি কোনে! এক বা একাধিক প্রদেশ 
সে সংবিধানে সাঁয় না দেয় তবে সে বা ভাব! শ্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে ও 

ব্রিটেন তাকে বা তাদ্দেব ইগ্ডয়ান ইউনিয়নের সমান মর্যাদা দিতে পারবে । তেমনি 
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'কোনে। এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্য যদি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে চায় তার 

বেল ৪ তার্দের বেলাও তাই হবে। সংবিধান দংরচক সংস্থায় দেশীয় রাজ্যের গ্রতিনিধিও 
থাকবেন। দ্বিতীয় শর্ত, ব্রিটিশ সরকার ও সংবিধান সংরচক সংস্থার মধ্যে একটি সদ্ধিপত্র 
অম্পাদন করতে হুবে, তাতে থাকবে ব্রিটিশ হস্ত থেকে ভারতীয় হস্তে সমূহ দায়িত্ব 

হস্তাস্তর সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা । 
এসব তো যুদ্ধোত্বর কালে । যদি যুদ্ধে জয় হয়। যুহ্ধকালে যুদ্ধজয়ের জন্যে ঘা হবে 

তা বড়লাটের শাসনপরিষদের ভারতীয়করণ। পারিষ?রা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি । 
কিন্তু সামরিক ক্ষমতা ও দ্বায়িত্ব থেকে যাবে জঙ্গীলাটের হাতে । তিনিও পূর্ববৎ 
পরিষদের সভ্য থাকবেন । আর বডলাটও তার হস্তক্ষেপের অধিকার রাখবেন । 

প্রস্তাবটা এককথায় নাকচ করবার মতো৷ হলে কংগ্রেস নেতারা পনেরো যোলো। দিন 

ধরে ক্রিপস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচন1 করতেন না। মানুষকে ভগবান 

ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দেননি। দিলে হয়তো গান্ধীজীও পত্রপাট প্রত্যাখ্যান করতেন না সে 
প্রস্তাব। তার কোথাও কি হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের উল্লেখ ছিল? সাম্প্রদায়িক 

কারণে ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথ! ছিল কি? হিন্দু মেজরিটি বা মুসলিম 
মেজরিটিরও নামগন্ধ ছিল না। সেদিন যদি কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করত তা 
হলে ভাবী ইওিয়ান ইউনিয়ন প্রথমেই রচনা! করত একটি এজমাঁলী সংবিধান। যাদের 
আপত্তি হতে তারা যোগ দিত না তা ঠিক, কিন্তু প্রদেশকে প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হতে। ন। ৷ 
হুলে পারস্পরিক চুক্তিতে হতো। পরের মধ্যস্থতায় নয়। 

আসলে যুন্ধজয় ছিল একট! অনিশ্চিত প্রশ্ন । যুদ্ধে সহযোগিতা চোখ বুজে করলে 

পোড়ামাটির দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপত। বডলাট ও জঙ্গীলাট তে। নিরাপদস্থলে 
অপসরণ করতেন, দেশের নেতাদেরই জাপানের সঙ্গে মোকাবিল! করতে হতো, যেমন 
বর্মায়। যেটা অনিশ্চিত সেটাকে স্ুমিশ্চিত করতে হলে চািলের মতো একজন 

ভারতীয় জননায়ককে রণনায়ক করতে হয়। যেমন জবাহরলাল নেহ্রুকে। তিনি 

দে তৃমিক। নিতে ইচ্ছুকও ছিলেন। তিনি রণনায়ক হলে জনগণ তার পেছনে দরাভাত। 
জাপানকে প্রাচীরের মতে! রোধ করত। কিন্ত সে তৃমিকা ত্বাকে দিচ্ছে কে? ক্রিপস 
পরিষ্কার করে বলেন যে বড়লাটের পরিষদে জঙ্গীলাটের যে ভৃমিক1 তার বিশেষ কোনো 
রদবদল হবে না। 

তৎকালীন শাসনতন্ত্র অন্কুপারে জঙ্গীলাট কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য 

ছিলেন না। এষন কি বড়লাটের কাছেও না। তার নিয়োগ ভারতবর্ষে হলেও 
দায়িত্ব ব্রিটিশ সামরিক বর্তান্বের কাছে। ব্রিটেন থেকেই বোতাম টেপ হয়, সামাজ্যের 

৯১০ 



নতরঞে সৈগ্ঘচলাচল হয়। ইগ্ডিয়ান আর্মি আসলে ব্রিটিশ আমির একটি পাঁখা। 

মিলিটারি সীক্রেট একজন ভারতীয় সমফলচিবকে জানতে দেওয়া হবে, এ কি দ্বখনো 
তাবতে পার! যায়? তেমন একজন ভারতীয় ঘদি সচিব পদে মনোনীত হন তধে তিনি 
হয়তো। মহামান্য আগ! খান বা বিকানীবের মহারাজ। জাতীয় রাজতক্ত পুরুষ । 

জবাহরলাল নেহরু তো ননই, বীণা সাহেবও না। ভারতীয়করণ ততদূর ঘেতে পারে 
না। জাপানের ভয়েও না। ভারত বা তার একাংশ ষ্দি জাপান কেড়ে নেয় তবে 
ইংরেজ পরে ফেরৎ পাবে। কিন্ত যুদ্ধ বেধেছে বলে ভারতের জিনিস ভারতকে দেওয়। 
হবে এটা ষে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অভাবনীয় । 

ক্রিপস প্রস্তাব চািলগোঠীর দিক থেকে বিরাট কনসেশন। কিন্তু কংগ্রেমের দিক 

থেকে স্বাধীনতার চেয়ে অনেক কম। সাম্রাজযবাদকে তাব বিপদে সাহায্য করলে সে 

আরো শক্ত 'হয়ে ঘাঁটি গেডে বসবে । বিপদট। অবশ্য তার একার নয়। ভারতেরও । 
সেইজন্যে জবাহরলাল ও আজাদ ক্রিপসের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে আগ্রাণ করেছিলেন । 

কিন্তু ওদিকে চািলের ও এদিকে বডলাটের দলবল পাষাণের মতে। নিরেট । যুদ্ধকালে 
সিভিল পাওয়ার অনেকট। ছেভে দেওয়া যায়, কিন্ক মিলিটারি পাওয়ার কণামাজ্র নয়। 
অথচ মিলিটারি পাওয়ার না হলে দেশ রক্ষা করা যায় না। সেই নিয়ে মতবিরোধ 

থেকেই ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলো৷ | যদিও যৃদ্ধোত্তর ব্যবস্থা! নিয়েও মতবিরোধ ছিল। 

কংগ্রেস নেতারা আশ করলেন যে রুজভেল্ট চাচিলের উপর চাপ দ্বেবেন। 
দিয়েওছিলেন, কিন্তু চাচিল তাতে রুষ্ট হন। অগত্যা কংগ্রেস নেতাদের আবার সেই 

নাঙ্গ৷ ফকিরের কাছে ফিরে যেতে হয় চািলের সঙ্গে ধার উত্তরমেরু দক্ষিণমেক সম্পর্ক । 

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন ধার! তাঁরা মহাত্মার শিবিরে গিয়ে যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহী 
হন। অহিংসার থেকে হিংসা, হিংসার থেকে অহিংসা, একটার থেকে আরেকটায় যাওয়া 

আসা কত সহজ । 

সরকারপক্ষ ও কংগ্রেসপক্ষ উভয়পক্ষই ধরে নিয়েছিলেন যে সিঙ্গাপুরের পর যেমন 
মালয়, মনয়ের পর ষেমন বর্া, বর্মার পর তেমনি আসাম ও বাংলা। অন্তত সামরিক 

ঘব'টিগুলোর ওপর জাপানীরা বোমাবর্ধণ করবেই, যাতে ভারত থেকে পাণ্টা আক্রমণ না . 

হয়। কলকাতাও একট সামরিক ঘাঁটি। একট বিরাট লামরিক ঘাটি। হ্তরাং 
ধিপদের আশঙ্কা শুধু যে ছিল তাই নয় বিপদ সেদিন পা! টিপে টিপে আসছিল আর তার 
জন্যে মনটাকে আমর] বাধছিলুষ । ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে পারে সেখানে 
পালিয়েছিল। পালিয়েও কি বাচত? পেটের খোরাকে টাঁন পড়তই, কারণ সামরিক 
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লোকে লিকেরাই সিঙেদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করধে। গ্রাথে গ্রামে হাজি 
উঠবে গণ পক্কায়েং। ভিলেজ রেপাধজিক ৷ বিনা হাতিয়ারেই ভার] চোর ডাকাত 
ও বাইরের আঞমণকারীদেয় রল্যে | যয়বে, যারবে না। হার খাবে? তবু খাজনা 

দেবে না। সম্পত্তি খোফ়াষে। তধু মাসি খোয়াবে না । এরকম সাত লক্ষ রেপাঁবলিক 

ধেগেশের আছে তার কিসের য় ?' বেয়োমেট তার কী করতে পারে ? ৃ 
তিনি প্রথম যেবার গণস্যাগ্রহ ফরতে ঘান সেবায়। দাত লক্ষ রেপাঁবলিকই ছিল 

তার ধ্যান। বারদোলির থেকে শুরু হতো পদক্ষেপের পব পাক্ষেপ। শেষ হতে। 

কবে আর কোথায় তা ভগবানের ভাবনা । তভিথগতিতে গণসত্যাগ্রহছ সার! হবে এমন 

কথা তিনি বলেনমি। পরে আর তিনি ও ধরনের গণসত্যাগ্রহ কবলেন মা। যেটা! 

হলে! লেট! লবণ আইন ও অগ্ঠান্ত আইনভঙ্গ | অথবা বয়কট । ১৯২২ সালেব মনের 

সাধ মনেই রয়ে যায়। ঠিক বিশ বছর পরে ১৯৪২ সালে সেই পুরাতন খ্রপ্পের 
প্রত্যাবর্তন । এবারকাব গণসত্যাগ্রহ গ্রামে গ্রামে গণ-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করবে, নিচেব 
দিক থেকে পিরাষিডেব মতো গভে উঠবে নতুম শাসনব্যবস্থা, যার অধোভাগ প্রশস্ত, 
উধ্ব ভাগ লক্ষীর্ণ। | 

ততদিনে তিনি রক্তাক্ত অরাঁজকতার ভীতি কাটিয়ে উঠেছেন। চৌরীচৌরা আর 
তাকে নিবৃত্ত করবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন। 
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| উলিশ ॥ 

অগ্থাস্ট অভ্যুথাণ গণসত্যাগ্রহ নয় । গণসত্যাগ্রহথ আর করবার পূর্বেই গার্থীজীকে 
বন্দী কর] হয়। সুতরাং ওটা অনারন্ধ থেকে গেল । ইতিহাসের গর্ভে অঙ্জাত সন্তানের 
মতো। | 

তার* ব্দলে যেটা ঘটে সেটা একট] স্বতঃস্ফৃর্ভ প্রাকৃতিক উচ্ছ্াস। বন্যা বা 

ভূমিকম্প। কিন্ত তার পেছনেও কংগ্রেস কর্মীদের হাত ছিল। বেশীর ভাগই বামপন্থী, 
কিছু কিছু আবার গোঁড়া গান্ধীপস্থী । সচরাচর ধার! খাদির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। 
রাজনীতির ঘোলজিলের বাইরে পবিভ্র জীবন যাপন করেন। 
কলকাতায় তখন নিশ্রদীপ। অন্ধকারে গা! ঢাক। দিয়ে বেডালে কেই ব1 টের 

পাচ্ছে? একদিন আধার রাতে কলকাতাব এক নির্জন পথে আমরণ তিনজন পায়চারি 

করছিলুম। আমার স্ত্রী, আমি ও আমাদৈর গান্ধীরাদী বন্ধু। অবাক কাণ্ড। তিনি তখন 
আপ্তারগ্রাউণ্ডে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরছেন । আসাম থেকে তার কাছে কর্মীরা 
আসেন নির্দেশ নিতে । ফিরে গিয়ে নেই নির্দেশ পালন করেন। কী রকম নির্দেশ? 
টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেল লাইন ভেঙে ফেলা এসব শুনলে আমি স্তভিত হতুম না, 
কারণ বিহারেও এসব হয়েছিল, আর আমি তখন বীকুড়ায়। স্তভ্ভিত হলুম যখন বন্ধুর 
মুখে শুনলুম যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন রেলের পুল ধ্বংস করতে । কী লর্বনেশে 
কথা! 

তিনি আমাকে বোঝান যে রেলের পুল ধ্বংস করলে মিলিটারি যাতায়াত বন্ধ হবে। 
জাপানীর! এগিয়ে আসতে পারবে না, ইংরেজরাও এগিয়ে যেতে পারবে না। মাঝখানে 
একট! এলাকা! থাকবে, সেটা নো ম্যানস ল্যাগড। েখানে আমরাই রাজা। তা 
ছাড়া সেট হবে যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল । সেখানে যুন্ধবিগ্রহ চলবে না। দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিণত লা হয় তার জন্কেই যাতাক্মীতের ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে। 

দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্তে ছুই পাগলা ধাঁড়কে পরস্পরের কাছ 
থেকে ঠেকিয়ে_রাঁখ। যে শাস্তিবাদীর কর্তব্য সেবিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। কিন্তু, 
আমার জিজ্াপ্য ছিল, “উপায়টা কি অহিংস? রেলের পুল ধ্বংস বরা---1% 

"আমাদের সম্পত্তি, ইংরেজদের সম্পত্তি নয়। আমাদের সম্পত্তি আমর! ঘি ধংস 
করি তবে হিংসা হযে কেন? মাচ্ছরকে তো মট্লছিনে। বরং মাকে যুদ্ধের মুখ থেকে 
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বাচাতে চাইছি। নির্দেশ দেওয়া আছে যেন একটিও প্রাণ নষ্ট না হয়।” বন্ধুর 
উদ্ভি। 

অর্থাৎ এটাও এক প্রকার পোড়ামাটি। তঙ্ষাৎ এই যে এটা ছুই যুধ্যমান পক্ষের 
বিরুদ্ধে। ইংরেজরা! বলধে সাবোটাশ। কিন্তু ইতিহাস বলবে আত্মরক্ষা । 

ওই পু হয় ইংরেজরা ওড়াত, নয় জাপানীরা! ওড়াত। ওসব রেললাইন হয় ইংরেজরা 
ওপড়াত, নয় জাপানীরা ওপড়াত। ওসব টেলিগ্রাফের তার হয় ইংরেজরা কাটত, নয় 
জাপানীর! কাটত। জাপানীরা ধদি আক্রমণ করত তা! হলে গর নাম হতো মিলিটারি 
নেসেসিটি। তখন সকলের মুখ বন্ধ। কিন্তু শাস্তিবাদীরা করলে মহাভারত অশ্তুদ্ধ হয়। 
ও ঘে অহিংস! নয় 

গান্ধীজীকে আগা খান্ প্রাসাদে বন্দী করে বড়লাট তাকেই দায়ী করেন আগস্ট 
অভ্্যুখানের যাবতীয় যুদ্ধবিরোধী সমাজবিরোধী আইনবিরোধী ঘটনার জন্যে । তিনি সে 
দায়িত্ব অস্বীকার করেন*ও বড়লাটকে পরামর্শ দেন আদালতে বিচারের জন্যে পাঠাতে । 
এই নিয়ে পত্রব্যবহার অনেকদিন ধরে গভায়। তারপরে বেরোয় সরকারী 'প্রচারপুস্তিকাঃ 
তাতে অভ্যাথানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কংগ্রেসকে ও গান্ধীকে বিনা বিচারে অপরাধী 
করা হয় । ছুনিয়ার চারিদিকে রটে গান্ধী ও কংগ্রেস ষে কেবল ব্রিটেনের এক্র তাই নয়, 
জাপানের মিত্র ও তাঁদের কার্ধকলাপ যুদ্ধজয়ের পরিপন্থী । গান্ধীর বিরুদ্ধে বিশেষ 

অভিযোগ তিনি অহিংসার বদলে হিংসার বিধান দিয়েছেন । 
এর কোন প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে গান্ধীজী অনশনের সঙ্বঙ্প নেন। তখন 

জানানো হয় তাকে অনশন কালের জন্যে ছেড়ে দেওয়া! হবে। তিনি তার উত্তরে 

বলেন, ছেড়ে দিলে তিনি অনশন নাও করতে পারেন । তখন প্রতিকারের অন্য উপায় 

পাবেন । তা শুনে বড়লাট সিদ্ধান্ত করেন যে অনশনট। বিন! শর্তে মুক্তি পাঁবার জন্যে 
একটা চাল। কাজেই অনশনের একুশদিন ছেভে দেওয়। হবে এরপ প্রস্তাব রদ করেন। 

এমনি করে শুরু হয় সেই হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা । গান্ধীজীর ন। হোক আমাদের । 
কিছুই করতে পাঁরিনে আমরা । এত অসহায়। ওই অনশন পর্যস্তই আমাদের দৌড। 
সেট আর কতটুকু সময়ের জন্যে ! একুশ দিন ধরে চলে তাঁর অনশনের ম্যারাথন। কী 
করে ঘে বাঁচলেন ! 

লোকে একটি আঙুলও নাড়ল না। দ্বার্শনিকের মতো! মৌন হয়ে দেখল। ছা'মাস 
আগে যারা অত বড়ো একটা বিস্রোহ করতে পারল ছ"মাস পরে তার! একেবারে ঠাণ্ডা । 

এই ছড্ে হিংসার পরিণাম। হিংলাকে প্রতিহিংস! দিয়ে দমিয়ে দিলে পরে সে আর 
' বাধা তুলতে পারে না। িপাহী বিদ্বোহীর বেলাও তাই হয়েছিল। 
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গা্বীজীর আস্তোষ্টির অন্তে গভর্নমেন্ট উদ্ধার ব্যবস্থা! করেছিলেন । চন্দনকাঠ ইত্যাদি 
সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ম্যাজিন্টে টদেরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়। হয়েছিয 
যাতে শাস্তিতঙ্গ না! হয়। আমার ম্যাজিস্টে ট বন্ধু খবরটা! আমাকে দেন। না, শাস্ি 
ভঙ্গের লেশমান্র লক্ষণ ছিল না। গাদ্ধীজীর প্রয্নাণ লোকে শাস্তভাবেই লিত। হ্ষিষ্ 
ক্ষমা! করত না ইংরেজদের | 

ইতিহাসের রাঁয় কী বলতে পারিনে, কিন্তু আমার নিজের রায়, ওই আগস্ট মাসটাই 
তাঁর জীবনের ফাইনেস্ট আওয়ার, স্থন্দরতম ঘটিকা । যুদ্ধকালে আর কথনেো। কেউ 
যুদ্রবিরোধী শাস্তিবাদী জুন আন্দোলনের ডাক দিয়ে যাননি । রেজিস্টাব্স রা প্রতিয়োধ 
হয়েছে হিটলার অধিকৃত ফ্রান্গে। যুগোক্গাতিয়ায় হয়েছে নাৎসী আক্রমণের পর লশস্থ 
বিজ্রোহ।” কিন্তু ওসব সংগ্রাম যুদ্ধকালীন হলেও শাস্তির জন্তে নয়, ছুই আগুনের মধ্যবর্তাঁ 
নয়। তা ছাড়৷ ওসব দেশের সাময়িক শাসকগণ অনবছিন্ন ছুই শতাব্দীর বদ্ধমূল রাষট্া় 
ব্যবস্থার উ্ধতম অঙ্গ নন। গান্ধীর ওই কীতি যর্দিও গণসত্যাগ্রহ নয় তা হলেও 

ইতিহাসে অভূতপূর্ব । বাইরে যদিও থাকতে দেওয়া হলে! না তাঁকে, তবু নিছক আত্মিক 

বল দিয়ে তিনিই নেপথ্য থেকে প্রেরণ! দিচ্ছিলেন | 

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন মনে আছে যে শরীর ন থাকাটাই সব "চেয়ে 
ভালো, শরীরটা কেবল বাধা দেয়। অবারিত আত্মা তা হলে আরো হ্বাধীনভাবে 
কাজ করতে পারবে । তিনি যদ্দি শুধু চিন্তাই করেন, আর কিছু না করেন, তা 

হলেও কাজ তার চিস্তামতো৷ হবে। অর্থাৎ তাকে জেলেই পোরা হোক আর গুলীই কর 
হোক, যে চিস্তা সেই কাজ & এখন চিস্তাটাই আসল । চিন্তার সাহস ক'জনের আছে? 
আর সে চিস্তা এমন চিন্তা হওয়া! চাই ঘা! ইতিহাসের গতিপথের নির্দেশক। ব্যক্তি- 
বিশেষের দিবান্বপ্র নয় | 

গান্ধীজী সেদিন ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার 

কর! হয়। গুলী করা হতে। যদি জাপান সেই মুহূর্তে জয়যাত্র। করে ইংরেজকে কোণঠাসা 
করত। গান্ধীজী সেবিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই এমন লগ্নে বিজ্রোহ করেন যে লঞ্ন 
জাপানী আক্রমণের প্রতিকূল। যখন বাংলায় আসামে. চতুর্মান্তা । তা ছাড়া একথা 
তিমি বলে রাখেন যে জাপানীর। তাঁর আন্দোলনের স্থযোগ নিলে তিমি তা বন্ধ 
করেদেধেন। 7 ৃ 
কিন্ত এহো বাহ । এর চেয়ে গঢ় সত্য হলো তার হৃদয় ছিল ইংরেজদের গ্রাতি গ্রোমে 

পরিপূর্ণ । 'তিনি গুদের আস্তরিক-তালোবাঁদতেন। আর গুরাও সেটা শান্ত করতেন" 
অগাস্টের আগে বড়লাট বলেছিষটরীন খ্যাত মাফিন লেখক লুইস ফিশায়কে-শ"* 
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তা। ছাড়া ইংরেজ গ্রধানরাও দেয়ালের লিখন পড়তে জানতেন।। ছিল্গাপুর, মালায়, 
বর্মার পতন তাঁদের প্রেহিজে নাড়া দিয়েছিল। শুধুমাঅ গ্লার়ের জোরে তো! এত বড়ো। 
সা্জাজ্য রক্ষা করা যায় না প্রভাব গ্রতিপত্ভিও চাই। বডলাটই লুইস ফিশারকে 
বলেছিলেন, “আমর! ভারতবর্ষে থাকতে যাচ্ছিনে । অবস্থা, কংগ্রেস একথা বিশ্বাস করে 
না। কিদ্ধু আমরা এদেশে থাকব ন?॥। আমরা গ্রস্থানের জন্কে প্রস্তুত হচ্ছি।” 

্বাষ্ট্সচির ম্যাকসওয়েল তো কারে খোলনা করে বলেছিলেন ফিশারকে; “যুদ্ধ শেষ 

হবার দু'বছর বাঁদেই আমর এদেশ খেকে ।বেরিয়ে যাচ্ছি।” ৃ 

এসব কথা অগাস্ট ঘটনাবলীর পূর্বের । পূর্বের থেকেই প্রশ্থানের ভাব মনে উদয় 
হয়েছিল । গীক্ষীজীর সঙ্গে বড়লাটের খুব বেদী মতততেদ ছিল না । মাত্র পাঁচ বছর 

এঁফিক ওদিকের । একট! জাতির ইতিহাসে পাঁচটা বছর এমন কী বেশী সময়! তবু 
গান্ধীর কাছে খ্যবধানট। অসহ্ হয়ে উঠেছিল। সেই. এঁতিহাসিক ঘটিকায় “তিনি 
ভারতকে এমন এক মহত্ব দিতে চেয়েছিলেন ঘার দরুন আর সব দেশের লোক তার 
ফিকে শ্রদ্ধার লক্ষে তাকাত। তার কথ! শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনড়। কে জানে সে হয়তো 
বিশ্বশাস্তির দূত হতো । 

অনেকেই ধরতে পেরেছিলেন থে গাত্ধীজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য জাপামের দলে সম্মানজনক 

সন্ধি 'করা। সেটা ইংরেজ থাকতে হবার নয়। ইংরেজ আমেরিকানরা জাপানের 
আদ্মাসমর্পণ চায় । জাপানও বিনা শর্তে আল্লাদযর্পন করবে না। এরাও শর্তাধীন 
'াস্ালমপর্ণ গ্রহ করবে মা। তা হলে ভারত কেনই বা! এই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বে ! 

জাপাম এমন স্কী ক্ষতি করেছে ভারতের ! 
* ডা ছলে দেখ! যাচ্ছে গর পেছনে ছিল 'পররাষ্্রনীতির প্রশ্ন । লে গ্র্গে গান্ধী 

বড়লাট কখনে! একমত হতে পারতেন ন1। গার্থী চা্গিল তো উত্তরমেক দৃক্ষিণমের | 
রছাতেন্ট ভারতের ঘছছু হলেও ক্দাপানের শক । ক্চার পররাইনীস্চি ধফি তারতেরও 
পরছাইন্ীতি উবে রজেপ্টের লৌজন্যে শালনক্ষষতা হাতে পেয়ে কাযগ্রেস রুজভেস্ট্রই 
পদ ঘসসরণ 'কররে € জাপানের শক হবে। জরা করলে জাপানকে অকারণে 
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খোচানে। হই 4 হে ছিপদদ্ধি' করবে ভারতের অঙ্গে? দেশ কি যুদ্ধদ্ষেত হয়ে ন! ! 
গা্ধী যুদ্ধ ডেক্ষে ক্ষানতে চান নল! । কিন্ত জাপান বন্দি ।আসে গ্রভিরোধ কুয়বেন। 

গান্ধীজীর পররাষই্নীতি,ছিল শ্বতত্ ও শ্বাধীন ত্লেশের মতো! | ভিনি যে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন সেটাও শ্বাধীন মানুষের মতো | চার্চিল রজভেন্টের সঙ্গে পায়ে পা মিলি 
চলার মাম ভারতীয় স্বাধীনতা নয়। জাপানকে রুখতে ছবে একশৌ। বার । কিন্ধ লঙ্গ 
সঙ্গে সদ্ধির কথারার্তাও চালাতে হবে। তাতে দি যুদ্ধ একটু আগে শেষ হয় তা হলে 
ভে বিশ্বের আরাম, আর ঘি কোনে। পক্ষকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ ন। করতে হয় বে 
তো! আরো উত্তম । | 

যেখানে সামরিক কর্তৃত্ব নিয়ে গভীর মতবিরোধ, যেখানে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মূমগত 
মতততৈদ সেখানে যুদ্ধকালীন গভর্দমেষ্ট গঠন কর! যায় না, যুদ্ধকাঙ্গীন অলহযোগই 
লেখানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নীতি। অগান্ট অভ্যুতান গ্জর্নমেণ্ট পরিবর্তনের জন্তে 
পরিকল্পিত হয়নি, যদিও কংগ্রেসের অগাস্ট প্রন্তাবট। পড়লে সেইয়কম্ম মনে হবে। 

পরিকল্পনা! জনগণকে হ্রাগানে। ও তাঁদের ভাগ্য 'তাদের হাতে নিতে শেখানে।। যুদ্ধে 
নম্ব, যুদ্ধবিরোধিতাতেই ভাদের আত্মশক্তির উপলব্ধি । 

অগাস্ট আন্দোলন অল্পদিমস্থায়ী হলেও আত্মুউণলব্ধির একটা মধুর ব্বাদ রেখে মায়। 
তার ষঙ্গে অছিংসার স্বাদ থাকলে সে মাধুবী তিক্ততাহীন হতে! | সেট! হবার নয়। 
স্বাধীনতা যেষন অনেকদূর এগিয়ে গেল, অহিংল! তেমনি অনেকদূর পিছিয়ে রইল। 

' অগাস্ট আন্দোলনের ফলশ্রতি স্বাধীনতার দিক থেকে প্রগতি, অহিংসার দক্ষ থেকে 
অগতি। গান্ধীজী একই সন্ধে জিতলেন ও হারিলেন । দেশ দিনকের দিন সংস ও 

অরাজক হলো'। তবে তার আগে কিছুকাল বলহীন ও অবসর । 

সেই অবসার্দের সময়টাতেই বাংলার মন্বস্তর ঘটে যায়। বাংল! সরকার চরম 
অপদবার্থতার পরিচয় দেন। আশ্চর্যের কখ। বড়গাট লিনলিখগাঁউ ছিলেন কৃষিবিশারদ। 
প্রথমবার ভারতে এষেছিলেন কধি কমিশনের নভাপতি হয়ে । ভারত লরক্ারের ঈর্বষয় 
কর্তা-হিসাবে ছিনিও দবাপ্িত্ব এড়াতে পারতেন লা। সন্ধস্তর বিহায়ে ও যুক্ত গ্রদেশেও 
ছড়াতে মাচ্ছিল। ,লেসব গ্রদদেশের গভর্ণররা কঠোর হস্তে গ্রত্িবোধ করেন । ছুটি 

নিয়ে আলমোডায় বসে আমি গভর্নর হালেটের সুব্যবস্থার সাক্ষী হঈ। 
বালা আর ঘুক্ত প্রদেশ এই ছুই জায়গার অগ্ভিজ্ঞত] খেকে আযার এই শিক্ষা হয় যে 

ভারতীয় ধনিবদের নিশ্বাস করা ঘা 'না, তাদের উপরে অঙ্কুশ প্রয়োগ রা চাই। 
আন মেক্ষাক্ ইংরেদয়ার ইচ্ছ! করলে পারতেন | . যেখানে নির্বোধ নন । 
 বগগাঞলে। আমি গান্ধীনীরে গোননে চেয়েছিলুম | কিন্তু শোনাতে পারিনি। 
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শোনাজে লাভ কী হতো ? ভায়তীর় হমিফষের হৃমতি উদ্রেক কর তারও সারের 
বাইরে । অহিংসার দবব চেয়ে বে সমস্যা ছিল কী করে গরিবকে বড়লোকের শোষণ 
থেকে বাচাতে হয় । সে সমখ্যার সঙ্গে মৌকাবিলা করার আগেই চারেক সমস্যা গার 

কাজ হয়। লাক্জরাায়িক সমস্যা । 
গাঙ্ধীজী যখন জেলে তখন তার পক্ষে অবহিত হওয়া অ্ভব ছিল না সাম্প্রদায়িক 

দলগুলি ফী ভাবে পরম্পরধিরোধী কার্যক্রমের দ্বার! পরস্পরের বল্দ্ধি। বে চলেছে । 
ৃশ্ঠত শক্, বন্ধত মিত্র। সাম্প্রদায়িকতা উতয়ক্ষেত্রেই জাতীয়্তার নামাবলী ধারণ 
করেছিল । মৃসলিমরা নাকি এখন একটা সম্প্রদ্দায় নয়, একটা নেশন । তেমনি 
হিন্দুরাও এখন এক্ট। সম্প্রধায় নয়, একটা] নেশন এ যেমন মুসলিম লীগের নয় 
ধীলিস তেমনি হিন্দু মহাসভাব নতুন ভত্ব হলে! হিন্দুরাই একমাত্র মেশব।' মুসলমান 
্রী্টানর। নেশন নয়, এলিয়েন । ফতকটা। জার্ধান ইহ্দীর মতো। সেদিণ জনমত 
এমম বিভ্রাস্ত ছিল যে জাতীয়তাব মুখোশপরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তা 
বলে অনেকে ভূল বুঝেছিল ও প্রশ্রয় দিয়েছিল । 

যে প্রদেশে ত্রিশ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একটু ফ্যান ন। পেয়ে একমুঠো ভাত ন1 পেয়ে 

পথে ঘাটে মারা যায় সেই প্রদেশেই শোন? গেল উপনির্বাচনে মুললিম আ্রীগ জিতেছে । 

আমার ধারণা ছিল লীগ হেরে ঘাঁবে, কারণ যুদ্ধের সময় ধখন চট্টগ্রাম নোয়াখালী 
ববিশাল বিপন্ন তখন লীগ অগাষ্ট অভ্যুখানের মতো কোনো, আন্দোলন করেনি, যা 

করবার তা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু বিচিত্র মাঁচষের মন। অগাস্ট অত্যুখানে 
মুসলমানর! প্রায় জায়গাঁয় সরে ঈাডিয়েছে । আমার এক্ক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে 

কথাবার্তার লমম্ন তিনি বেম, "আমার প্রর্দেশেব মুসলমানরা! তে। কংগ্রেসকে অভিশাপ 

দিচ্ছে।” , 
তিনি ধুক্ত প্রদেশের মুদলমাম | সিপাহীবিদ্রোহের অভিজ্ঞত। তার স্মরণে জলজল 

-করছে। হিন্দু মুসলমান একযোগে বিশ্রোহ করে ফায়দা! কী হলো 1 মুললমানদের ধবে 
ধরে ঝুজিয়ে দেওয়া হলে! । ওদের ষম্পত্তি বাজেয়াধ হলো । আর হিন্দুরা সেসব কিনে 
নিয়ে বড়লোক হয়ে গেল। এই অগান্ট অভূখানও তে। নেই রকম একটা! বিশ্বোহ। 
এতে ফোগ দিলে যুসলমানরাই পশতাবে । 

আমার অপর এক মুসলমান বন্ধু খাকসার । এমম ত্যাগবীর আমি দেখিনি। 
মম্ধস্তরের পময় তিনি যা করতে চেখেছিলেন তা করলে বহুলোক গ্রাসে বাচত । স্বার্থপর 
মুদলমান মন্ত্রীরা কাকে তা করতে দেননি বলে ন্ডিনি পাত্যাগি রন | আঁয়াকে 
বলেন, “আমির জবাই ই ছুতিক্ের দায়ে দায়ী। কারো বিবেক নির্নয় । আপনারও 
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রা।” আমিবলি/+আয়ি তো৷ জ্দ। আমার কী দায়?” তিনি বললেন, “আপরি 
এই সরকারের কর্মচারী 

আমার সেই গান্ধীভক্ত খদ্দরভক্ত অথচ খাঁকসার বন্ধুও আমাকে এর আগেই 

বলেছিলেন যে, “আপনি আশা! করছেন আমরা! ও আপনারা এক নেশন গঠন করব । 
তা! হবে না।” পরে তিনি এক থাকসার পত্রিক। পাঠিয়ে দেন। দেখি তিনি পাকিস্তার 
চান। 

অগাস্ট অভ্যুত্থান একট). প্যারাভক্স । পাকিস্তানকে্ড সে কয়েক কদম এগিয়ে 
আমে। গান্ধী কী করে জানরেন যে স্বাতন্ত্রাকামী মুসলমাঁনর] কংগ্রেসের ভয়েই 
পাকিস্তানী হবে। 

॥ বিশ ॥ 

অগাস্ট অস্তুতখানের মূলে এই ভয়টাঁও একট] প্রেরণা ছিল যে ইংরেজরা আমাদের 

জাপানীদের হাতে ছেডে দিয়ে পালাবে, আমাদের প্রভৃবদূল ঘটবে। প্রভৃবদলের'ভয়েই 
আমরা সেদিন অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলুম । অহিংসার নিয়ম মানতে পারিনি । 
প্রতুবদলের আশঙ্কা না থাকলে সেই আমরাই অহিংসার দৃষ্াস্ত দেখাতুম | 

তেমনি বীণ! সাহেবের ও তার অন্বতীদের প্রাণেও ছিল আরেক রকম প্রতৃব্ূলের 
ভয়। ইংরেজ তাদ্দের কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আর কংগ্রেস তখন 

অহিংসার কথ। ভূলে গিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে ক্রট মেজরিটির শাসন 
চালাবে। হিন্দুদের বুটের তলায় পড়ে থাকবে আর সব জন্প্রদায়। মাইনরিটি কোনেশ- 
দিন গণতন্ত্রের পথ ধরে মেজরিটি হবে না । স্থতরাং কংগ্রেস মেজরিটিই চিরস্তন হবে। 

সেট! হবে ব্রিটিশ রাজত্বের চেয়েও চিরস্থায়ী । ইংরেজন1 বিদেশী লোক । তাঁরা একদিন” 
রিদায় মিতে পারে। কিন্ত হিন্দুরা] তে! যাবার মা নয়, তাদের যাবার জাপ্গগাও মেই। 
কাজেই তার! মুললমানদের মাথায় চড়ে বসে থাকবে । সিন্দবাঁদ নাবিকের ঘাড়ে যেমন 

সেই বুড়ো। 
এই তয়টাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন কংওগ্রস নেতারাহি, মায় গান্ধী । তারা 

খোলাখুলি বলে বেড়িয়েছিলেন যে ইংরেজের পরে ক্ষংগ্রেন। কংগ্রেদের হাতেই ইংরেজ 
ক্ষমতা! হস্তান্তর করে যাবে । মুসলমানর। বি ক্ষমতার অংশ চায় তো? কগ্রলে যোগ 
দিক ও স্বাধীনতার জন্যে লড়ক। মুললমানদের জন্ে আবায় জালাদা নির্বাচক মণ্ডলী 
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কেন তেমন মওলী ঘতদিন না রহিত হয়েছে ততদদিস 'তাতে বংগ্রেনও প্রার্থী 
দেবে । মুসলিম প্রার্থী অবস্ত | কংগ্রেস মূললিম প্রর্থীর। জয়ী ছলে বংগ্রেন মস্ত্রীম্খলীতে 
তাদের ভিতর থেকেই মুসজিম মন্ত্রী নেওয়। হবে। বাইরে থেকে খর্দি কাউকে নেওয়া 
ইয় তো তিনি কংগ্রেল অঙ্গীকারনামায় সই করবেন। ইতিমধ্যে আটটা প্রন্দেশ 
কংগ্রেলের ছত্রতলে এসেছিল | এর পরেন ধাপট? কেন্দ্রে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব । অন্কনিরপেক্ষ 

মেজরিটি যদি সে পায় তবে তাকে হটাবে কে ও কবে? 
পুরাতন শাঁসনসংস্কার আইম অনুসারে কেন্ত্রীন্স আইনসভার অন্টে থে নির্বাচন 

হয়েছিল তাতে কংখ্রেন অন্যনিরপেক্ষ মেজরিটি পায়নি, কারণ মনোনীত সমস্য ও 
সরকারী সদশ্যদের একট] ব্লক ছিল, সেট! কংগ্রেসের পথরোধ করেছিল৭ কোনে! 
মতে সেটাকে সরাতে পাবলে কংগ্রেসকে রোখে কে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একর 
বোঝাপড়া হলে সে বক আর কংগ্রেসবিরোধী হবে না । তখন কংগ্রেস নিজের খুশিমতো। 
জ্টীমরোজার চালাবে। ও 

দেকথা! ভাবতেই কীণ! সাহেব চোখে সরঘে ফুল দেখেন । ছিলেন তিনি 
'আইঙগলভার ইগ্ডিপেণ্টে পার্টির নেতা । তাব পার্টিতে ছিলেন কৌয়্াসজী জাহাঙ্গীর 
প্রমুখ পাশী? হিন্দু, মুসলমান সভ্য । ওটা একট? নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গোঠী। 
কখনো! সবকারের পক্ষে ভোট দেয়, কখনে। কংগ্রেসের পক্ষে | কাবো কাছে কোনে। 
অন্গুগ্রহ চায় না । বীণা পাছেব তেমন মানুষই নন । তাঁব নিজেব যথেষ্ট আয় ছিল। 

তীর মঙ্গীরাও ধণনিক। তা ছাডা কীণ। সাহেবের জীবনের রেকর্ড এমন যে সরকারী 
পদমর্যাদা বা উপাধির জন্যে কোনোদিন তিনি তাঁর স্বাধীনতা বিকিয়ে দেননি । 

তিনি অলহঘোগ আন্দোলনে যোগ মেননি তা ঠিক । তা বলে তিনি সহযোগীও 

ছিলেন না । উইলিংভম 'যখন বঙ্ছেধ গভর্নর ছিলেম তখন বীণা তাকে অস্থির করে 
তুলেছিলেম। হস্ধের কংগ্রেমকর্মীর] দা! কবে তার নামে একটা হল প্রতিষ্ঠ। করেন । 
ধার ত্র পাশ ও বন্ধুর! আধিক্ষাংশ হিন্দু ব1 পাশ, মিনি আহারে বিহারে আছেল 
বিঞ্সিতভী, ডাকে মুসলমান বন্পতেই অনেকের আপত্তি ছিল। তার স্ত্রীর মাম 
ব্তনপ্রিয়ণ, তার নিজেব নামের পদবী" কীণণ, যে নাম হিদ্দুদেরই লাখ হয় । গান্ধী মাঁফি 
প্রথম পরিচয়ে জানতেনই না যে কীণ1 একজন হিন্দু নন | পাকিস্তানের ভাবী প্রতিষ্ঠীত 

ছিলেন একজন ইসমাইপিকী খোজা। উত্তবাধিকার আইদে বলে, “8৩ তারা? 
পুর 30010095 তা 15108185 800018- 

আইমপভায় খিনি ইঞঙ্িপেঙেনট পার্টির নায়ক হিষাবে ভারতীয় স্বার্থ হেখতেন তিনিই 
আধার যুষ্লিগ পীশ্রযানিক ।ন্যার্থ' দেখতেন মৃললিম লী নেতা! হিলাবে। এই দ্বৈত 
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সত্তা তার রাজনৈতিক জীবনের বিশেষত্ব ছিল প্রথমাবধি। গার্থীযুগের পূর্ধে তিনি 
ছিলেন একাধারে কংগ্রেস মেত! ও মুষলিম লীগ নায়ক । সেইজন্ে ছই গ্রতিষামের 
মাঝখানে সেতুবন্ধন করা তীর পক্ষে সহজ হয়। জখনউ চুক্তি তার সেতুবদ্ধনের 

নিদর্শন । সরোজিনী নাইড়ু তাকে হিন্দু মুসলিম একতার রাজদূত বলে অভিহিত 
করেছিলেন । 

ঝীণ! সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের আদিতে তিনি কংগ্রেসম্যান, শুনেছি দাদাভাই 
নওরোজীর গ্রভাবে। আইনসভায় নির্বাচণের হৃত্রপাত হলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
প্রবেশ করেন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠ। পর্যস্ত থাকেন। দীড়াতে হতো তাকে শ্বতন্ত্ 
নির্বাচন কেন্দ্র থেকে । জিততে হুতো। কেবলমান্র মূললমাঁনদের তোটে। সাম্পরায়িক 
জনপ্রিয়ত! ভিন্ন সেটা সম্ভব নয়। তা হলেও তিনি যেমন তার সম্প্রদায়কে উপেক্ষা 
করতেন তেমন আর কেউ নয় । ন] পড়তেন নামাজ, ন] রাখতেন রোজা) না পরতেন 

মুসলমানী পোশাক, না জানতেন উদ? ন। ছাড়তেন মদ । চঞ্জিশ বছর বয়সে বিষে 
করে বসলেন রতনপ্রিয়! পেতিতকে। তার কন্তার বয়সী। বিয়েটা ইদলামী মতে 
হয়েছিল, তা ছাড। ইসলামের সঙ্গে আর কোনো! সম্বন্ধ ছিল না। ভদ্রমহিল1 সেকালের 

পক্ষে স্বাধীন! ছিলেন । 
ঘুমলমান সমাজ তো! চটলই, ওদিকে সরকারী মহলও যে খুব খুশি হলে তা! নয় । 

একবার লর্ড চেমসফোর্ডের সকাশে সেই তেজন্বিনী মহিলাকে প্রেজেন্ট করা হলে তিনি 

রাজপ্রনিধিকে হাতজোভ করে নমস্কার কবেন | তখনকার দিনে ওট1] ছিল অবঙ্পনীগ়্ 

এক স্পর্ধা। প্রায় বমশেল বললেও চলে। বডলাট ছিলেন বাপের বয়সী, তাই ক্ষমা 
করলেন । 

“মিলেস। জিনা, ঘখন আপনি রোমে তখন রোমানদের মতো ব্যবহার করবেন ।” 
চেসফো্টর হিতোপমে্। 

“ইওর: এক্সেলেন্সী, ওছাড়া আমি আর কী করেছি? যখন আমি ভারতে তখন 

আমি তাবতীয়দের মতোই নমস্কার করেছি ।” রতনপ্রিয়ার প্রতুাক্তি । 
বীণ! বা তার পত্বী শাসককুলের কাছে মাথা! নত করবার পাত্র বা পাদ্রী ছিজেন 

না। তেমনি সমাজের কাছে স্থল বাহব। কুড়োবার জন্যে খাটে! হতেন না1। ঝীণার 

উচচাতিলাষ বলতে ওই দুটোই ছিল £ আইনসভায় গিয়ে ভিবেটে ঘোগ দেওয়!। আর 

কংগ্রেস লীগের মাঝখানে সেতুবন্ধন কর]। ইংরেজর! তখন কাকে তানের ভিভাইভ 
যাগ ক নীতিতে আককষ্ট করতে পারেননি ॥ সে খেলায় টার কোনে হাত ছিল ন1। 

' বরং বল! যেতে পায়ে ধে সায় কার্ধকলাপ ছিল সে নীতির বিপরীত | 
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গান্ধীজীর অনুযোগ আন্দোলনের পর থেকে বীণাকে আর কংগ্রেসে দেখা গেল না। 
লীগেও ঘে দেখা গ্রে্প তা ময়। কিছুদিনের জন্তে তিনি অজাতবান করেন। নানা 
কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে অশাস্তির ঝড় বয়ে যায়৷ রতনপ্রিয়! একটি কন্ঠ 
সন্তান রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন । বীণার সংসারজীবন তখন থেকেই চিরহুঃখের | 
ই মেয়েটিকেও কি তিনি রাখতে পারলেন? ওর ঘখন বিয়ের বয়স হলো! তখন ও 

চলল সাগরপার়ে এক পা্শী প্রীষ্টান কুবেরনন্দনের বধূ হয়ে। পিতার অমতে। 
লে ঘটনার কিছু আগেই কলকাতায় বীণ। ও তাঁর ছুছিতাকে আমি চাক্ষুষ 

করি। ফিরপো থেকে বেরিয়ে মোটরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন গুরা। গুঁদের 
পেছনে একসার বোর বা! খোজা বণিক | বোধহয্ লাঞ্চনের নিমন্ত্রণ ছিল । আমি 
তখন দর্জির দোকানে ঢুকছি। সালটা ১৯৩৭। বাংলায় প্রাদেশিক মন্ত্রীমগুলী গঠিত 

হয়েছে, কিন্তু যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মেজবিটি সেসব প্রদ্দেশে হয়নি । 

কীণা প্রত্যাশা করেছিলেন যে নতুন ভারত শাসন আইন অন্কুসারে যেসব প্রাদেশিক 
মন্্রীমগুল গঠিত হবে তাতে পুরাতন রীতি রক্ষিত হবে, গভর্নর উদ্যোগী হয়ে আপনার 
দায়িত্বে মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও মেজরিটি মাইনরিটি ছুই সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন দু'সেট 
লোক নেবেন। যেমন হতো। মণ্টেগড চেমনফোর্ড শাসন সংস্কার অন্থসারে । একজন 

প্রধানমন্ত্রী হয়ে একজন অন্যান্ত মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও তাঁদের মধ্যে মাইনরিটির 

আস্থাভাজন ব্যক্তিকে না নিয়ে অনাস্থাভাজন ব্যক্তিকেও নেবেন বীণা এতটা ভাবতে 
পারেমনি ৷ কিন্তু গান্ধী ভেবেছিলেন । গভর্নরকে প্রধানমন্ত্রীর উপর এই দাত্রিত্ব অর্পণ 
কবতে হবে, নইলে ঘিনি প্রার্দেশিক মন্ত্রীমগ্ুল গঠন করতে কংগ্রেসকে অন্থমতি দিতেন 
না। ভেবে দেখার জন্য ছ"মাস দেরিও করিয়ে দেন তিনি। 

ফলে ফ্রাড়ায় এই যে মস্তীপদগুলো হয় কংগ্রেসের দান। কংগ্রেস দান করলেই লীগ 

পাবে। ভার জন্যে কংগ্রেসের কাছেই হাত পাততে হবে, গভর্নরদের কাছে গিয়ে চাইলে 
মিলবে ন11 কীগার মতো যানী মুসলমান হিন্দুর কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করবেন ? 

ইংরেজ উাঁকে এমন করে পথে বসাবে এটা কি হলো ইংরেজের মতো। কাজ 1 কেন্দ্রীয় 
সরকারেও এই নতুন রীতি প্রসারিত হবে নাকি! সেখানেও কি কংগ্রেস দেবে, 
লীগ নেবে? সন্থন্ধটা হবে দাঁত। ও গ্রহীতার? যেটা! এতদিন ছিল ইংরেজদের সঙ্গে 

ভারতীয়দের । 
বীণা ইতিমধ্যে তার ইত্ডিপেঞ্ডে পার্টি ভেঙে দিয়ে তার বদলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় 

লীগ পার্সামেন্টারি পার্টি গড়েছিলেন ও তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন । মূল মুসলীম 
লীগের লতাপতিস্বও উর, করতলগত, হয়। তিনিই হয়ে ফড়ান স্থায়ী সভাপতি। 
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উর যৌবনের মূদলিম লীগের লগে বার্ধক্যের মুললিম লীগের পার্থক্য ছি । সে মুসঙ্গিম 
লীগ কল্পনা করতে পারেননি যে ক্ষমতা একদিন ভারতীয়দের হাতে আসবে 'ও 

কংগ্রেসের হাতে পড়বে। যদি করত তবে লখনউ চুক্তিতে তার জন্যে ব্যবস্থা থাকত। 
লখনউ চুক্তির মতো আর একটা চুক্তি ছিল কীপার ধ্যান। কিন্ত এ কংগ্রেস সে 
কংগ্রেস নয়। এ কংগ্রেন সংগ্রামী কংগ্রেস, যে সংগ্রাম করবে না তার সঙ্গে চুক্তিতে 
আবদ্ধ হবে না। 

তা ছাড়া কংগ্রেস তো জানিয়ে দিয়েছে যে দেশে ছুটিমাত্র পক্ষ আছে, ইংরেজ আর 
কংগ্রেস। মুসলমানদের কংগ্রেলেই যোগ দিতে হবে। ওদের ঘা পাবার ওরা পাবে 
কংগ্রেসের ভিতর থেকে ও তার সভ্য হিসাবে । আর নয়তো ইংরেজদের কাছ থেকে 

ওদের বাহনহিসাবে। শুধুয়াত্র মুসলমানদের নিয়ে একট! তৃতীয়পক্ষ কংগ্রেস স্বীকার 
করে না, করে ইংরেজ। বীণ] সাহের মনের জাল এইখানে । 

তারপর তিনি ভুলে যান যে তিনি যখন লখ.নউ চুক্তির ঘটকালী করেছিলেন তখন 
তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের আস্থাভাজন দ্রীতা, শুধু মুসলিম লীগের নন। 
সেসময় তাঁকে জিজ্ঞাসা কর! হয়, তিনি মুসলমান হয়ে কংগ্রেসে আছেন কী করে, ওরা 
ন। হিন্দু? তিনি উত্তর দেন, কংগ্রেসে আছি ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরে 
আর লীগে রয়েছি মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থের খাতিরে । তখনকার দিনে ।ভারতীয়দের 

সাধারণ স্বার্থ ও মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ পরম্পরবিরোধী বলে বিবেচিত হতো! না । তাই 
বীণা, ফজলুল হক, মজহরুল হুক, এমন কি আবুল কালাম আজাদ'পর্যস্ত দুই প্রতিষ্ঠানে 
ছিলেন । যতদূর জানি। তথনে। কংগ্রেস একট1 পার্টিতে পরিণত হয়নি । লীগও 

না। পার্টির ধারণা আসে হ্বরাজ পার্টি সংগঠনের সময় । বীণা! তারপরে ইগ্ডিপেক্ডেট 
পার্টি গড়েন । ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরেই ইত্ডিপেক্্টে পার্টিতে থাকেন । 
তাৰ কাছে ওই হয় কংগ্রসের বিকল্প । 

তখনে। ক্ষমতার রাজনীতি ভূমিষ্ঠ হয়নি । খস্তিত্ব গ্রহণ করা স্বরাজ পার্টিরও অধিষ্ 
ছিল নী'। ইগ্ডিপেণ্ডেটে পার্টির তো। নয়ই । জ্িশের দশকে যখন ক্ষমতার রাজনীতি 
এসে কাডাকাড়ি বাধিয়ে দেয় তখন অনেকগুলি পার্টি গজিয়ে ওঠে কুঁষক গ্রজা পার্টি, 
ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রভৃতি নির্বাচনে নামে | যেখানে যেখানে পারে মন্ত্রিত্ব করে। তখন 
এমন 'কোনে। নিষেধাজা। ছিল না যে কংগ্রেসপন্থী মুললমানরা কংগ্রেস টিকিটে মৃলিম 
নির্বাচন কেন্ত্র দাড়াতে পারবে না। তাই উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত গ্রদেশ' যদিও ধর্সতে 

গেলে হিন্ুপৃস্ত তবু সেখানেও কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা! আধিপত্য করেন। কংগ্রেস আর 
হিন্দু যে সামর্থক নয় সেটার দৃষ্টান্ত উত্তরপশ্চিম মীমাস্ত প্রবেশ । 
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ইংরেজদের তে একটা শ্রুতিই আছে, তীরা ঘ! দেখতে চান ন] তা৷ দেখেন ন|। 
নেলসন তাঁর, কান! চোখে দূরবীন দিয়ে কোপেমহাগেন বন্দরের দিকে তাকিয়ে 
ডেনমার্কের শ্বেত পতাকা দেখতে পান না॥ সমানে গোল! চালিয়ে যান । তেষনি এ- 

দেশের ইংরেজরা যেনে নিতে পারেন ন। যে কংগ্রেদ বলতে,মু্লমানও বোধায্ব। কিন্ত 
বাইকে অবাক করে দেন বীণা সাহেব ঘখন তার ঘীসিস হয় মুসলিম লীগই মুসলমান- 
দের একমাত্র প্রতিনিধিত্বযূলক গ্রতিষ্ঠান। তার মানে দাড়ায় কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের 
প্রতিনিধিত্ব করতে পারে । তাই'ঘদি হতো! তবে খোদ বীণা সাহেব ওর মেস্বর ছিলেন 
কী করে, ছুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন কী সুত্রে! ইতিহাসকে এক- 
কথান্ন উডিয়ে দেওয়া যায় না। কংগ্রেসের নতুন নীতি বা নতুন নেতৃত্ব সার মনঃপৃত 
হয়নি বলেই কি উক্ত প্রতিষ্ঠান ষোল আন! হিন্দু বনে গেল? আর লীগই বা মূসলমান- 
দের ধোল আনার ছয় কী করে? যখন ইউনিয়নিস্টর। পাঞ্জাব চালাচ্ছে আর কৃষক 
গ্রজার বাংলায্ন মুসলিম লীগকে প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে? 

নেলসনের মতে! বীণ৷ সাহেবেরও ছিল দূরবীন নয়, মনোক্ল চশমা । সেটা এক- 
চোখে পরতেন । তাই সেই এক চোখেই দেখলেন যে, মুসলিম লীগ যোল আনা 
মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আসলে এর পেছনে কূটনীতি ছিল। 
একবার যদি কংগ্রেসকে দিয়ে এট1 মানিয়ে নেওয়া] যায় তবে একধার থেকে যেখানে যত 

কংগ্রেসপন্থী মুসলমান মন্ত্রী আছেন সবাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তেমনি একবার 
যদি ব্রিটিশ কর্তাদের দিয়ে এট] মানিয়ে নেওয়া যায় তবে যেখানে ধত কংগ্রেসপন্থী 
মুসলিম মন্ত্রী আছেন সবাই পদচ্যুত হন। তখন তদের পরিবর্তে যন্িত্ব করেন লীগ 
মনোনীত ব্যক্তিরা । 

লীগ মন্ত্রীর! কংগ্রেস মন্ত্রীমগ্তলে ঘোগ দিলে ওর নাম আর কংগ্রেস মন্ত্রীযগ্ুল থাঁকে 
না। প্রধানমন্ত্রী বেচারারও ক্ষমতা ধায়, তিনি হন শুধু কংগ্রেদের ব1 হিন্দুদের মন্ত্রী- 

প্রধান। অন্য থে কোনে! মন্ত্রী ভার সঙ্গে সমান ৷ ইংলগ্ডের প্রাইম মিনিস্টার সীস্টেম 
ষবে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে৷ সেটা এককথায় খারিজ হয়। তেমনি মন্ত্রীযগ্ুলের 
লমবেত দায়িত্ব নামক তত্কেও অঙ্কুরেই বিনাশ কর! হয়। ক্যাবিনেট সীস্টেম বলে 

কিছু গড়ে ওঠে না । বীপ। সাছেবের দাছচর্য এতই মূল্যবান যে তার অত. ত্রিটিশ 
পার্লামেন্টারি ডেমক্রামীর ছুটি কীভিসত-_ প্রধানমন্ত্রী ও যৌথ দায়িত্ব--বিপর্জন দিতে 
গর । 

বীণা সাঁছেব বলতে আরন্ত করেন, পার্লামেন্টারি ডেষজানী ভারতের জন্যে নয়। 
অনিল ট্যরেজফের যতো কথা । তা বরধি সত্য হয় তবে তার নিজের জীবনটাই বুখা 
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গেছধে। কারণ তিনিই আমাদের, ঘব দেয়ে ভিজ পার্ধামেন্টারিয়ান। নির্বাচিত 
আইনলভার গোড্ধা থেকেই তিনি রয়েছেন ও শেষপর্যস্ব আছেন, মাঁলবীয়জীর ব্লগ 
যা খাটে ন1।. ওটা! সত্য হলে বাংলাদেশে নাজিমউদ্দিন লাহেবেরও স্থান হয় না। 
পার্ধামেপ্টারি ভেমোক্রামী না. থাকলে তিনিও থাকেন না। তারপর বীগ! সাহেব 
মেজরিটির উপর মাইনরিটির ভীটে। দাঁবী করে বসেন। সেট! কংগ্রেম গ্রদেশগুলিতে 
মুসলমানদের দেওয়। হলে বাংলায় পাঞ্জাবে হিন্দু শিখদেরও দিতে হয়| এর পরে তিনি 
কেন্ত্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্যে একতৃতীয়াংশ ওয়েটেজের প্রস্তাবও তোলেন। 

কেই বা তাতে রাজী হচ্ছে? ম্যা্ষভোনালডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ঠেলাতেই 
মানুষ অস্থির । 

প্রাদেশিক মন্ত্রীমগ্ুলগুলোতে কোয়ালিশনের বামন৷ তার ছিল, সেইজন্যে তিনি 
কোনে চরম পদক্ষেপ নেননি । কিন্তু যেই সেগুলি যুদ্ধের ইস্ৃতে পদত্যাগ করে চলে 
গেল অমনি তিনি বুঝতে পারলেন যে ওদের পদত্যাগের উদ্দেশ্ট ইংরেজের উপর চাপ 
দিয়ে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট গঠন করা। সেটাও হতো একটা কংগ্রেস গভর্নমেন্ট । অস্তত 
কংগ্রেস প্রভাবিত গভর্নমেন্ট । সেখানেও সেই মেজরিটি রূল। মাইনরিটির প্রতিনিধির] 
যাবেন না, যাবেন মেজরিটির দ্বারা! বাছাই কর! “তথাকথিত মুসলমান? | বীণা সাহেব 

হিন্দু রাজত্বের ভয়ে ঝ"1প দিয়ে বলেন, মা ধরণী, দ্বিধা] হয়। ভারতবর্ষ, ছ্বিধাবিভক্ত হও । 

৷ একুশ | 

ভারতকে দ্বিধাবিভ্ঞপ্ত করতে হবে, মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব খাকসার বাদে আর 

কোনো মুপবিম দূল সমর্থন করেননি । সে প্রস্তাবের গৃঢ উদদেশ্ত ছিল এক টিলে ছুই 

পাবী মারা। একটি তো কংগ্রেসের মিশ্র নেতৃত্ব, আরেকটি লীগ বহিভূত মুসলিম 

নেতৃত্ব । পাকিস্তানের ইন্থতে নির্বাচনে, নামলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের তো 

হারিয়ে দেওয়। যাবেই, কৃষকপ্রজা। ইউনিয়নিস্ট, আহ.রার প্রভৃতি মুসলিম দলগুলিকেও 

নিশ্চিহ্ন ফর! যাবে। তখন ছুটিযীক্র একচেটে দল থাকবে, কংগ্রেস ও মুনলিম জীগ। 

ছিছু নির্বাচকদের প্রতিনিধি কংগ্রেস, মুসলিম নির্বাচকদের প্রতিনিধি মূনলিম লীগ । 

একটির সর্বাধিনায় গাধী, অপরটির নর্াধিনায়ক ঝীণা। ছুই দূলের ছুই. ছাইকমাওও 
খাকবে। ছুই পার্লায়েপ্টারি বোর্ড। 

দভ্যি সত্ত্যি পার্টিশন হবে মুর্মলিম লীগ দেতার। কেউ অতদূর দেখতে পাননি ব! 
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চারাম। ভায়া শুধু চেয়েছিলেন বৈ মৈজরিটি রাশত্ব চলধে। না। যেগরিটি মাইনফিটি 
নিলে এবগ্রকার 'ধৈরাজ্য স্থাপন করতে হবে, খাঁতে উভয়ের মর্যাদা ও ক্ষমতা সমান 

সমান । যেমন এক সিংহাসনে ছুই রীজা। ব্রিটিশ রাজ্যের ছুই উত্তরাধিকারী | কেউ 
বড় নয় কেউ ছোট নয়। তোমার ভোটিসংখ্যা বেশী বলে তোমার কথায় কাজ হুধে, 
আমার কথায় হবে না, এমন নয়। তোমার যেমন যেজরিটি ভোর্ট, আমার তেমনি 
যাইনরিটি ভীটো। মোটের উপর তোমাতে আমাতে প্যারিটি। বিরোধ বাঁধলে 
নিষ্পত্তি করবার জন্যেও মাথার উপরে একজন থাকবেন। ভিনি ব্রিটিশ 
রাজপ্রতিনিধি | 

তবে ধদ্দি এ ব্যবস্থা একেবারেই বিকল হয়, যদি ইংধেজবা সত্যি সত্যি অপসরণ কবে 
তবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো সমাধান মুসলিম লীগ গ্রানহু করবে না। আব মুসলিম 
লীগ গ্রাহ ন। কবার অর্থ সুসলিম সম্প্রদায় গ্রাহ করবে না। মুসলিম সম্প্রদায় কেন 

বল] হবে? বলতে হবে মুসলিম নেশন । যার জন্যে চাই শ্বতন্ব হোমল্যাণ্ড। যাব 
একটা নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজন্ব সৈন্যদল, নিজন্ মিত্রগোষ্ঠী। হিন্দুরাও তেমনি হিন্দু নেশন, 
তাদের স্বতন্ত্র হোমল্যা্ড নিজন্য বাষ্, নিজস্ব সৈম্দল, নিজন্ব মিত্রগোষ্ঠী। এই তে। 
কেমন চমতকার বন্দোবস্ত । দ্বিকেন্দ্রীকরণ | 

এই পর্যন্ত পৌছতে বীণ! সাহেবের বছর দশেক লেগেছিল । রোম যেমন একগরিনে 

নিগ্মিত হয়নি তেমনি ঝীণ। সাহেবও একদিনে ছৈরাজ্য থেকে দ্বিকেন্দ্রীকবণে উপনীত 
হননি । কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব নেয় তখনে] তিনি ছিলেন দ্বৈবাজ্যবাদী | 

হ্খন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধকালীন অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পন্থা ধরে তখন কেন্দ্রীয় 

সবকার কংগ্রেসের হাতে আসার আশঙ্কায় তিনি হন ছিকেন্দ্রীকরণবাদী । 

গোল টেধিল বৈঠকের সময় গাক্ধীজীব কথাবার্তা শুনে বীণ! সাহেবের মনে ধাধা 
লাগে। তার কারণও ছিল। গার্ধী ইতিমধ্যে বহু মুসলমানকে ক্কংগ্রেসে আনতে 
পেরেছেন, সারা তার নেতৃত্ে সংগ্রামও করেছেন, সংগ্রার্ষের শেষে ঘখন সংগ্রামের ফল 

পরিবেশনের সময় আমবে তখন তাদের একভাগ ন] দিয়ে আর কৌনে। মুসলিম দলকে 
তো দিতে পার! যাবে না। তাই তিনি কোনকপ কষিটমেস্ট করেন না। বীণা! 

চোখে অন্ধকার দেখেন। , 

গোল টেবিলের পর বীণা বিলেতেই বসবাদ করতে শুরু করেন। চাঁরবছর ধাদে 
লিয়াকং আলী খান্ তাকে ফিব্রিয়ে নিয়ে আসেন ও মুললিম লীগের পুনগঠম হয় । 

টু চাীযছর বীণ। যে কেধল প্রিডি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করেছিলেন তা! নয়, স্রিটিশ 
দেন্টের ও গভরমেন্টের মতিঙগতি অন্্ধাবন করেছিলেন । ব্রিটিশ পলিসি তিনি 
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যেমন বৃঝাতেন গান্ধীজীও তেমন নয়। আর ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকাগ্ুন ও 
কনভেনশন ছিল তার নখদর্পণে। যেটা গান্ধীর মতে পার্লামেন্টারি প্রথাবিরোধীর 
পক্ষে সম্ভব শয়। 

বীথ! কল্পনাও করতে পারেননি যে গান্ধী একদিন প্রাদেশিক মন্ত্রীমগুল গঠনে সায় 

দেবেন ও সর্বপ্রকার পার্লামেন্টারি কনভেনশন উপেক্ষা! করে পার্লামেপ্টারি 

প্রোগ্রামকেও একটা সংগ্রামে পরিণত করবেন। ওটাও যেন ইংরেজে কংগ্রেসে যুদ্ধ । 
মাঝখান থেকে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থ অবহেলিত। তার] তে লড়াই করতে যায়নি, 
গেছে মন্ত্িত্বের ভাগ নিতে, ক্ষমতার অংশীদার হতে । আর এটাও ওরা! আশ। করেছে ষে 

ওদের যারা আস্থাভাজন তারাই হবে মন্ত্রী! হিন্ধুদের যারা আস্থাভাজন তার কেন হবে? 
কীণ। সাহেব বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সাধারণ স্বার্থ যেমন সত্য 

মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থও তেমনি সত্য। একটার কাছে আরেকটাকে বলি দিতে 
তিনি চাননি, চেয়েছেন সামগ্তশ্য । কিন্ত গোল টেবিলে গিয়ে দেখেন সাধারণ স্বার্থ 

ভিন্ন আর কোনো বিষয়ে গান্ধীর আগ্রহ নেই, আর সবই অপেক্ষা করতে পারে। আগে 
তো! ম্বাধীনতার সংগ্রাম সারা হোক | কিন্ত বীণার চিস্তাধার) সেরূপ নয়। স্বাধীনতার 

পূর্বেই মাইনরিটিদের অভয় দিতে হুবে যে মেজরিটিই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে না । 
এতগুলো৷ মাইনরিটি যেদেশে আছে সেদেশে ঢালা গণতন্ত্র চলতে পারে না। বিশুদ্ধ 

মেজরিটি রুল মেদেশের জন্য নয়। স্বরাজের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত অনেকরকম চেক আর 
ব্যালাহ্গ। ব্বরাজ চাই বইকি, কিন্ত তার আগে স্থির হয়ে যাক চেক আর ব্যালান্স। 

ভারতবর্ষ বিলেত নয় যে রক্ষণশীল ও শ্রমিক্দলের মতে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 

পাল করে গভর্নমেন্ট গঠন করবে ও দেশ শাসন করবে। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী 
এমনভাবে ভাগ কর! হয়েছে যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও ছয়টি প্রাদেশিক আইনসভায় 
মুসলিম লীগ কোনোদিনই মেজরিটি পাবে না, স্থতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন 
করতে পারবে না। অপরপক্ষে কংগ্রেস চিরদিন মেজরিটি পাবে 'ও অন্যনিরপেক্ষভাবে 
সরকার গঠন করতে পারবে। 

তা হলে'মুসলিম লীগের দৌড় বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক আইনসভা ও বাকী পাচটি 
প্রাদেশিক সরকাব পর্যন্ত। এদের মধ্যে আসাম ঠিক মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়। 
কিন্ত ইউরোপীয় ও পার্বত্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট পাকানো যায় । আর উত্তরপশ্চিম 
সীমাস্ত প্রদেশ যদিও কংগ্রেসের অন্থগত তবু ইসলামের নামে আবেদন করলে পাকা 
ঘু'টি কাচিয়ে দেওয়| যায়। মুসলিম লীগের প্রভাব পাঞ্জাবেও নেই, কিন্ত হতে কতক্ষণ, 
যদ্দি পাকিস্তানের প্রলোভন সামনে তুলে ধর] হন! আর বাংলাদেশে কোনে! মতে 
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একবার কৃষকপ্রজ্াদের হাত ক্বরতে বা কাত করতে পারলেই হলো! । বাঁকীটা ইউরোপীয় 
প্রতিনিধিদের নৌজন্য 

ঝীণা সাহেব মনে মনে ধরে নেন যে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আসাম ও উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তপ্র্দেশ থেকে হটে যাবে, ইউনিয়নিস্টর1 পাঞ্জাব থেকে । সিন্ধু নিয়ে 
কোনে ঝামেল1 নেই । সিন্ধু তার ভাগে। বাংল! নিয়েই ভাবনা । ফজলুল হক অতি 

প্রবল প্রতিহ্বন্বী। তিনি যাতে লীগে ফিরে আসেন সেই চেষ্টা হবে। তা হলে আর 
বাংল। নিয়ে ভাবন! থাকবে না| 

এমনি করে পাঁচটি প্রদেশে সরকার গঠন করতে পারলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের 

প্রায় সমকক্ষ হবে । কংগ্রেসের ছয়, লীগের পাঁচ । এমন কী তঞ্চাৎ ! এরই জোরে লীগকি 

দাবী করতে পারে না যে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস ছ'টা আসন পেলে লীগ পাঁচটা আসন 
পাবে? ছ!জন মন্ত্রী তো আর পাঁচজন মন্ত্রীকে কথায় কথায় পরান্ত করতে পারেন ন1। 

তেমন যদি করেন তবে বডলাট হস্তক্ষেপ করবেন । নয়তে। লীগ দাবী করবে পার্টিশন। 
কিন্ত এট। একটা চরম দাবী । বীণা সাহেব জানতেন ঘে পার্টিশন মানেই মুসলিম 

লীগের নিজের পার্টিশন, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজেব পার্টিশন । লীগ রাজী হবে কেন? 

সম্প্রদায় সম্মত হবে কেন? কতক লোকের লাভ হবে ঠিক, কিন্ত কতক লোকের 
লোকসানও তো] হবে। কেমন করে তিনি বলবেন যে পাকিস্তানই মুসলমানমাত্রের 

কাম্য, মুসলমান মাত্রের বাপভূমি ? 
কাজেই দ্বিধা তার আপনার অস্তরেই ছিল। লীগের ১৯৪০ সালের প্রস্তাবেও 

পাকিস্তান শব্দট। ব্যবহার কর। হয়নি | তার জায়গায় ছিল 40056150610 92695 

একটা নয়, একাধিক। মুসলিম লীগ স্দস্যদের ও সমর্থকদের সকলের আশঙ্ক। ছিল 
কেন্দ্রট1 হিন্দুরা একচেটে করবে। তাই তার] যা চেয়েছিলেন তা একটিমাত্র কেন্দ্রে নয়, 

উত্তরপশ্চিম ও পূর্বে মৃসলমান প্রধান ছুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্টর। 

আঠারে। দিন ধরে গান্ধী বীণ1 সংবাদ চলে | গান্ধীই বার বার ঝীণার বাডী যান। 

বীণ। একবারও আসেন না । পরিশেষে কথাবার্তা ভেস্তে যায় । এট] ১৯৪৪ সালের ঘটন]। 

হিন্দু আর মুসলমান এক নেশন ন! ছুই নেশন এ নিযে বিস্তর কথাকাটাকাটি চিঠি 

চালাচালি হয়। কিন্তু কাজের কথ। অতি সামান্য । যেটা হলে পার্টিশন নিবারিত 

হতে! সেদিক দিয়ে গান্ধীজী ধান না, সেটা হলে৷ কংগ্রেস লীগ পার্টনারশিপ । অর্থাৎ 

কেন্দ্রে ও প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট । পার্টনারশিপের 

বিকল্প যে পার্টিশন এটা কে না জানে? পার্টনারশিপও নয়, পার্টিশনও নয়, এমন কোনে 

বিবল্প ব্যবস্থা! ধদি থাকে তবে তার নাম রোটেশন । অর্থাৎ পাচবছর কংগ্রেস রাজত 

১৩৪ 



করবে, পাচবছর লীগ রাজত্ব করবে।  চক্রবৎ পরিবর্তিত হবে দেশের কে 
প্রাদেশিক সরকার । 

তা নয, গাজী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন এ... 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আবার ওই প্রস্তাবের একটি শ্থৃত্র উত্থাপন করেন তিনি । 

বেলুচিন্থান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এই তিনটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ আর 
বাংলা, আসাম, পাঞ্লাব এই তিনটি প্রদেশের মুর্সলিমপ্রধান অঞ্চলকে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার দিতে পার! যায়, তার! ভোট দিয়ে বলবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর থাকবে 
না বাইবে যাবে। যদ্দি তারা বাইরে যেতে চায় তবে ভারতের স্বাধীনতার 
পর ষত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে একটি স্ব্তত্ রাষ্ট্র গঠন কর! 
যেতে পারে। তারপর দুই রাষ্ট্রই একটি যৌথ অথরিটির উপর অর্পন করবে পররাষ্ট্রনীতি, 
দেশরক্ষ1, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কাস্টমস ইত্যাদি বিভাগের ভার। 

মোট কথা কংগ্রেস ও লীগ ছুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসক হলেও তার্দের মাথার উপরে 
থাকবে একটি সাধারণ অথরিটি, যার হাতে সত্যিকার ক্ষমতা । সেটাতেও কি মেজরিটি 
মাইনরিটির প্রশ্ন থাকবে না? প্রত্যেকটি নিযুক্তি ও পদোন্নতি নিয়ে মতভেদ হবে ন।? 
হলে কার কথ খাটবে? কংগ্রেসের না লীগের ? গান্ধীজী কি ভেবেছিলেন পররাষ্ট্রনীতি 

বা দেশরক্ষার মতো বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগ একমত হবেই ? লীগের পলিসি বরাবরই 
ইংরেজ ঘে'ষা। ইংরেজের সঙ্গে ওদের একটা গ্রচ্ছন্ন ভোর ছিল। সেটা কি ওর! 

কংগ্রেসের জন্তে ছেদ করত? বীণ। নারাজ হন। তিনি এর মধ্যে কংগ্রেস প্রাধান্তের 

গন্ধ পান। ইংরেজকে ছেড়ে উনি কংগ্রেসকে উপরণয়াল।৷ করবেন না। তাছাড়। 

পদ্ধতিগত বিষয়েও গান্ধীর সঙ্গে তার অমিল। গান্ধী চেয়েছিলেন ব্রিটিশ বিদায়ের পর 
ওসব হবে। বীণা চাইলেন ব্রিটিশ থাকতেই । গান্ধীর মতে ওটা 'সেসেসন, ঝীণার 

মতে “পার্টিশনঃ | বীণা এমন কথাও বলেন যে গ্রধুমাত্র মুনলমানদের ভোটেই হিন্দু 
মুসলমান উভয়ের অধিরুত অঞ্চল পাকিস্তানে চলে যাবে । 

গান্ধী জানতেন যে তার দিকে বিস্তর মুসলমান আছেন, কিন্তু যেট। জানতেন না 

সেট! এই যে আগস্ট অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিলেন খুব কম মুসলমান । তাঁদের অনেকেই 
গান্ধীর শিবির থেকে বীণার শিবিরে ধান কিংবা নিরপেক্ষ থাকেন । আর ধার! আগে 
থেকে নিরপেক্ষ ছিলেন তারা বীণার শিবিরে যোগ দেন। বাংলাদেশের মুসলিম লীগ 

চাষী ও খাতকদের স্থৃবিধার জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নেয়। চাষী ও খাতবরা 

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান । তাদের শ্রেণীন্বার্থের কাছে আবেদন করে মুসলিম লীগ 
তাদের কাছে পায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অমর্থন | প্রেণীন্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ একাকার 
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ধুর যায়। অপরপক্ষে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেন্ট যদি পদত্যাগ না করে চাষী 
ও খাতকরের সুবিধের জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করিয়ে নিত তা! হলে তাদের মধ্যে 

যারা মুসলমান তার] সম্ভবত কংগ্রেসকেই ভোট দ্িত। কংগ্রেসের মন্তিত্বত্যাগ এদিক 
থেকে কতকট। আত্মঘাতী হয়েছিল। 

বীণ! তার লক্ষ্য স্থির করার পর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। গান্ধী বীণ! সাক্ষাৎকার ব্যর্থ 

হলো বলে বীণার ক্ষতি হলে! না । একই কালে তিনি মুসলিম জনগণের আস্থাভাজন হন, 
আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্ভরযোগ্য ৷ কী করে যে তিনি শ্যাম আর কুল দুই রাখতে 
পারলেন এটা একট। রহস্য । মুসলিম জনগণ কি ভারতীয় নয়? ভারতীয জনগণ যদি ব্রিটিশ 
সাম্রাজাবাদদীদের বিপরীত মেরু হয়ে থাকে তবে মুসলিম জনগণ কী করে অন্রূপ হয়? 

বীণা এককালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলীম ন্বাতন্্যবাদের মাঝখানে সেতুবন্ধন 
করেছিলেন। এখন করলেন মুসলিম স্বাতন্ত্যবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রজাবাদের মাঝখানে 

সেতুবন্ধন । এর ফলে আবার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে স্বাতন্ত্যবাদীদের পোলারাইজেশন 
হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানে এমন মনোমালিন্য আমরা কন্মিন্কালে প্রত্যক্ষ করিনি । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ষ] ছিল ন] শেষের দিকে তাই কেমন করে সম্ভব হলে| । 
্বাধীনতা। পেলে হিন্দু মুসলমান এক রাজত্বে বাস করবে না। এইযে “না” এটাকে দৃঢ় 
করার জন্যে এলো! ছুই নেশন থিয়োরি। এত বড়ো মিথ্যাও মানুষ মুখে আনে ! 
আনবার সাহস রাখে! 

তবে এটাও ঠিক যে মুসলমানরা! কখনে। হিন্দুর অধীনে বাস করেনি, করেছে ইংরেজের 
অধীনে । কংগ্রেমের আমলে বাস কর] তাদের বিচারে হিন্দু মেজরিটির শাসনে বাস করা । 
গত শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের এক বিশিষ্ট মুসলমান কংগ্রেসের প্রতি অবজ্ঞার 

সঙ্গে বলেছিলেন, “কী! আমরা হব কিনা! আমাদের গোলামদের গোলাম 1” তা 
বটে! মুসলমানর1 যে বাদশার জাত। ইংরেজদের সঙ্গেই বরং ওদের মিল বেশী। 
কারণ ইংরেজরাও রাজার জাত। 

গোল টেবিল বৈঠকের সময়ও মুসলিম নেতার! ন্যাশনাল মাইনরিটি বলে গণ্য হতে 

সম্মত ছিলেন । পরে একটু একটু করে তাদের মন বদলায় । তারা আর সে মর্যাদায় 

পরিতুষ্ট হন না। তারাও হতে চান কেন্্রস্থলে মেজরটি। অভএব ম্বতত্ত্র এক নেশন। 
তাদের হোমল্যা্ড সর্বভারত নয় । ভারতের মুসলিমপ্রধান অংশ, তার সঙ্গে আসাম। 

এই চিস্তাপরিবর্তন ত্রিশের দশকে ঘটে । তখনো! বীণ! ততদূর ঘাননি। তার চিন্তা- 
পরিবর্তন লক্ষিত হয় চক্জিশের দশকে । তখন তিনিও আর মাইনরিটি মর্যাদায় তৃপ্ত 
থাকতে চান না। 
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গান্মীজীর কাছে যেমন স্বরাজ মানে স্টেটাস, কীণ। সাহেবের কাছেও ভেয়নি 
পাকিস্তান মানে স্টেটাস। স্টেটাসের প্র্ধে মহাত্মা! যেমন নাছোভবান্দা, কায়দে আজমণ্ড 

তেমনি । লক্ষ্যপথে কংগ্রেসের অন্তরায় ব্রিটিশরাজ, লীগের অস্তরায় হিন্দু মেজরিটি। 
বিরোধটা ফাণ্ডামেপ্টাল। এব কাটান ছিল না। বডজোর এই পর্যস্ত হতে! ঘে আগে 

ইংরেজরা ভারত ছাড়ত, তারপরে হিন্দু মুসলিম একমত ন। হলে কয়েকটি প্রদেশ বা 
অঞ্চল ভারত ছেডে যেত। তারপরে হয়তে। কয়েকট। বিষয় উভয়পক্ষের ইচ্ছায় একসঙ্গে 

পরিচালিত হতো।। একপ্রকার কনফেভাবেশন প্রতিষ্ঠিত হতো । 

কিন্ত সেইপর্যস্ত হতো বেশ কিছু মূল্যের বিনিময়ে । বিনামূল্যে নয়। গান্ধীজী যা 
দিতে চেয়েছিলেন তা বীণাসাহেবর গ্রহণযোগ্য হয়নি, কংগ্রসেরও হতো কি? কংগ্রেস 
একটি দুর্বল কেন্দ্র নিয়ে সন্ধষ্ট হতো নাঁ। বিকেন্দ্রীকরণ কংগ্রেস নীতি নয় । 

বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতে ছ্বিতীয মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় ও ব্রিটিশ কর্তারা 
তাদের প্রতিশ্র্তি মতো! আবার কথাবার্তা শুরু কবেন। সিমলায় বৈঠক বসে, নতুন 
বভলাট ওয়েভেল এবার তীর প্রস্তাব উত্থাপন করেন ৷ তিনি তার শাসন পরিষদ রদবদল 

করবেন। জঙ্গীলাট ভিন্ন তাতে আর কোনো ইংরেজ থাকবেন ন1!। বড়লাটের 

হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে, কিন্তু তিনি ভদ্রতা করে যথাসম্ভব বিরত থাকবেন। 
ভারতীয় সভ্যর] প্রায় সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব করবেন। 

ওয়েভেলের পরিকল্পনায় মুসলিমদের ও বর্ণহিন্দুদের আসনসংখ্যা ছিল সমান সমান । 
কংগ্রেসের আপত্তি ছিল, তবু সে তার আপত্তি খাটাতে গেল না। কিন্তু বীণাসাহেব 
জেদ ধরলেন ঘষে মুসলমানদের তালিকা তার কথামতো! হবে । তাতে কংগ্রেসপন্থী 

মুনলিম থাকলে চলবে না। এমন কি ইউনিয়নিস্ট মুসলিমও অপাঙ্ক্তেয়। ঠিক 

এই জায়গায় বডলাটের বাধে । সব চেয়ে রাজভক্ত মুসলমান হলেন পাঞ্চাবের হায়াৎ 

খান বংশ। সিকন্দর তখন নেই। তার আত্মীয় খিজির হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । 
তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রী কথাটা] ছিল না। এখন বীণাকে খুশী করতে গিয়ে খিজরকে 

তো। চটানো যায় না। তার চেয়ে সিমল। বৈঠক পণ্ড হোক। ওয়েভেল সাধারণ 

নির্বাচনের নির্দেশ দেন । 



॥ বাইশ ॥ 

যার] একটান] সাড়ে পাঁচ শতাবী ধরে শাসকের জাত ছিল তারা পলাশীকে মনে 
করেছিল একট! সাময়িক বিপর্যয়। তাই এক শতাব্দীকাল কেঁদেছিল ও দিন 
গুণেছিল। ইংরেজী শেখেনি, ফিরিঙ্গীর চাকরি নেয়নি, উনবিংশ শতার্ষীকেই 
স্বীকার করেনি । 

তারপরে সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দিয়ে ভাবে এইবার চাক ঘুরে যাবে। আবার 
মুল বাদদশাহী । আরে! সাড়ে পাচ শতক | কিন্তু ইংরেজর] অতি নিষ্্রভাবে তাদের 
মোহ ভঙ্গ করে। লাল কেল্লার অনেকগুলি মহল কামানের গোল! দিয়ে উডিয়ে দেয় । 

মুঘল বংশের উত্তরাধিকারীদের ব্ধ করে। আর বাদশাহকে ভারতের বাইরে নির্বাসন 
দেয় রেগুনে। মৃসলমানরা আর কখনো মাথ! তুলতে পারবে না এই ছিল নতুন 
শাসকদের নীতি। 

ইতিমধ্যে হিন্দুরা বাস্তববাদীর মতো ইংরেজী লেখাপডা শিখেছে, চাকরি নিয়েছে, 
যুগের সঙ্গে প1 মিলিয়েছে, অস্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে রয়েছে । সিপাহী বিদ্রোহের 
পর মুসলমান সমাজের নেতার| দেখেন যে জীবনের ও জীবিকা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 

হিন্দুর] পেয়ে গেছে পঞ্চাশ বছরের স্টার্ট। প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে এটে ওঠা যাবে 
না। মুসলমানদের জন্তে বিশেষ ব্যবস্থা চাই। আর সেটা সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে যদি 
সদ্ভাব বজায় রাখা যায়। এই নতুন নীতির জনক সার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের 
উনবিংশ শতাবীতে উপনীত করেন । আলীগড বিশ্ববিদ্যালয় এ'ব অক্ষয় কীতি। 

কংগ্রেসকে সার সৈয়দ সন্দেহের চোখে দেখতেন। কংগ্রেসই একদিন ইংরেজের 

উত্তরাধিকারী হবে। অপোজিশনই তো আখেরে গভর্নমেন্ট হয়। তখন মুসলমানের 

কী দশা হবে? “ইংরেজ রাজত্ব যাক” বলে একশে। বছর প্রার্থনা করার পর সার 

সৈয়দ্ের মতে লোকের প্রার্থন। হলে। “ইংরেজ রাজত্ব থাক ।” ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে 

যারা কোমর বেঁধেছিল তারাই কোমর বাঁধল তাকে রাখতে । পরের ধাপ মুসলিম লীগ 

গঠন। তারই একটু আগে বংলাদেশের পার্টিশান। 
তখনকার দিনে বেঙ্গল বলতে যা! বোঝাত তার মধ্যে পডত বিহার ওডিশ। ও 

মাঝখানে কিছুকাল আসাম। সেই বেঙ্গল একাস্ত অশাসনীয় হয়ে পড়ায় তার 
একাংশ নিয়ে নতুন একটা প্রন্দেশ গড়ার কথাবার্তা লর্ড কার্জনের পূর্বেও চলেছিল । নতুন 
গ্রদ্দেশট। হয়ে ওড়িশার কতক অংশ ও ছোটনাগপুরের কতক অংশ নিয়ে। বাডখগ্ু কি 
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ওইরকম কিছু একটা নাম হবে তার। কার্জন একবার ময়মনসিং সফরে যান। সেখান 
থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট দেন যে পদ্মানদীই হচ্ছে ত্বাভাবিক সীমান্তরেখ! ৷ তার দুদিকে 
ছুই প্রদ্দেশ হলে ভালো! হয়। নতুন প্রদেশটার নাম হবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম । খরচ বাঁচবে, 
কারণ 'আসাম তো৷ আগে থেকে ছিলই। 

নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা সত্যি অশাসনীয় ছিল। লাটসাহেব তো! দূরের কথা 
চুনোপু'টিরাও ও অঞ্চলে পা দিতেন না । ঢাকা রাজধানী হলে পদার্পন করতে 'বাধ্য। 

কার্জনের প্রস্তাবের উত্তর এলে! সেক্রেটারি অভ স্টেট বুঝতে পারছেন ন। কেন ঝাড়খণ্ড 

না কী যেন ওর নাম পরিত্যক্ত হবে। যখন এতকাল ধরে ওই লাইনে কাজ কর! হয়েছে 

ও এগিয়ে রয়েছে । তখন পূর্ববঙ্গ ও আসামের কেসটাকে জোরালে। করার জন্যে কার্জন 

তাঁর ঝুলি থেকে বেড়াল বার করেন। ওটা হবে একটা মুল্মি মেজরিটি প্রদেশ । 
হলে বেশ হয়। 

কেই বা জানত যে বাঙালীর। ইতিমধ্যে এক “নেশন' হয়ে উঠেছে ! কথাটা! আমার 

নয়, পার্টিশন রদ করার জন্যে যে ইন্তাহার রচনা হয় তার রচয়িতাদের | শুরু হয় 

হ্বদেশী আন্দোলন । বোমা ফাটে । রিভলভার ছোটে । সাহেব: মেম মার] যায়। 

তখন কাটা বাংলা আবার জোড়। লাগে, কিন্ত বিহার ওড়িশ! আসাম আলাদ। হয়ে ঘায়। 

ইতিমধ্যে ইংরেজর! তাঁদের পলিসি ঘুরিয়ে দেন। সাম্প্রদায়িক কারণে প্রদেশ ভাগ কর! 
আর নয়, সাম্প্রদায়িক কারণে নির্বাচকম্গুলী ভাগ করাই ত্ববুদ্ধি। এতে মুসলমানকে 
শিখকে কোনে| কোনে! জাতের হিন্দুকে সন্ধ্ট কর] হয়, অথচ অন্যান্যদের অসন্তুষ্ট করা 

হয় না। 

স্বতন্ত্র নির্বাচকমগ্ডলীর দাবী তোল! হয় নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের তরফ থেকে । 

মহামান্য আগ! খান্ নিবেদন করেন লর্ড মিণ্টোকে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলিতে হিন্দুরা 

ভোট দেবে হিদু প্রতিনিধিদের, মুসলমানরা! ভোট দেবে মুসলীম প্রতিনিধিদের । 
লর্ড মলি তখন সেক্রেটারি অভ স্টেট । বড়লাটের স্থপারিশ তিনি অনিচ্ছাসত্বেও মেনে 

নেন। উপর থেকে তাই মনে হয় । ভিতরের খবর শুনেছি উদ্টো। অর্থাৎ কর্তারাই ওটা 

চেয়েছিলেন । 

পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসীর পত্তন হলে! গোড়ায় গলদ নিয়ে। এ যেন জরাসন্ধের 

জন্ম । ছুই আধখান। শিশু । একে পূর্ণাঙ্গ করার সাধনারই নাম ভারতীয় জাতীয়তার 

সাধনা, ভারতীয় গণতন্ত্রের সাধন1| কর্তারা! যেন বিধান দেন কংগ্রেস হবে হিন্দুদের, 
লীগ হবে মুসলিমদের, আর উপর থেকে যখনি ঘ1 পাওয়1 যাবে তার একভাগ পাবে হিন্মু 

একভাগ পাবে মুসলমান । তারপর তাকে জুড়ে একাকার করলেই হবে জরাসন্ধের একতা । 
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তা সত্বেও কংগ্রেসে সব সম্প্রধায়ের রাজনীতিক যোগ দেন, বেশীর ভাগই রাজভক্ত, 
কিন্তু চরমপন্থীরাও বাদ যান না। অপরপক্ষে লীগে ধার! থাকেন তারা সবাই রাজভক্ত, 
তবে সেখানেও ছুটি একটি শ্বাধীনচেতার প্রবেশ ঘটে । যেমন বীণ। সাহেবের। তিনি 

কংগ্রেসেও স্থান পান ও সামনের সারিতে আসন নেন | লাল, বাল, পালের মতো 

ন! হলেও কীণ] ও মিসেস বেসান্ট ছিলেন তাদেরই কাছাকাছি । অবশেষে টিলকের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে লখনউ চুক্তির ঘটকালি করেন বীণা । 

সে সময় তীর মনোভাব কেমন ছিল তার একটি নিদর্শন তার এই উক্তি-_ 
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তখনকার দিনের আর কোন মুসলিম রাজনীতিক তার চেয়ে দেশতক্ত ছিলেন ন]। 
তিনিই সেদিনকার বিচারে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম । আলীগভপস্থীদের থেকে ভিন্ন । 

আরও একশ্রেণীর মুসলিম নেতা ছিলেন যারা আলীগড়ের পলিসিও মানতেন না, 
লীগের পলিসিও না। তারা পার্লামেন্টারি পলিটিকসে বিশ্বাস করতেন না» সরকারের 
কাছে চাকরিবাকরিও চাইতেন না। তারা কাজ করতেন ইসলামের গৌরবের জন্যে । 
কী করে বিশ্বময় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয় এই ছিল তাদের ধ্যান। আর শক্তি বলতে 
রাজনৈতিক শক্তি সামরিক শক্তিও বুঝতেন। ভারতে তাদের যে স্থান সেট ভারতীয় 
হিসাবে ততটা নয়, ষতট] মুসলমান হিসাবে । যে মুসলমান সাড়ে পাঁচ শতাবী জুড়ে 
রাজত্ব করেছিল । আরো দীর্ঘকাল করত, যদি না ফিরিঙগীর1 শকত্রতা করত । ফিরিজীদের 
এরা ক্ষমা করেননি। এখনে। এদের আশা! যে তুরস্কের অভ্যুদয়, ইরানের অভ্যুদয়, 
আফগানিস্থানের অস্থ্য্ূয় ভারত থেকে ফিরিঙ্গীদের হটতে বাধ্য করবে। 

হিন্দুদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ক্ষীণ । সাধারণ ভূমি তো৷ কিছু নেই। এ'র যেদ্দিন 
রাজত্ব ফিরে পাবেন হিন্দুরা এ'দের রাজভক্ত প্রজ। হবে। কংগ্রেস ষে ইংরেজের 
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উত্তরাধিকারী হবে এট। এদের কাছে অবিশ্বাত্য | যদি হয় তবে ওই ইংরেজেরই বেনামদার 
হবে, গুরু যখন ইংরেজ। ইংরেজী শিক্ষায় এদের ঘোর বিরাগ ছিল। আলীগড় 
এ'দের চোখে ইংরেজীস্থান। মুসলিম রাজনীতিকদের এ'রা শ্রদ্ধা করতেন না। বীণা 

তো মুসলমানই নন । আগা খান্ই বা কিসের মুসলমান! 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজভক্ত মুসলমানরা! তুরক্কের বিপক্ষে যান, কেউ কেউ অস্ত্র 

ধরেন। সেসময় বিশ্ব ইসলামীর1 বিপাকে পড়ে যান। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে 

'গিয়ে অনেকের জেল হয়। অনেকের নির্বান। অনেকে আবার দেশত্যাগ করেন। 

সাধারণ মুসলমানি টু শব্দটি করে না। এরা যে কত বিচ্ছিন্ন এর৷ সেই প্রথম উপলব্ধি 
করেন। সাধের তুরঘ্ধকে পরাহ্য় থেকে রক্ষা করতে না পেরে রব তোলেন খলিফার 
অধীনেই ইসলামের ধর্মস্থান সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু সংরক্ষণ করবে কে? কী দিয়ে 

সংরক্ষণ করবে। তার জন্তে অস্ত্র চাই। সেসব কোথায়? যেখানে হাতী ঘোড়া গেল 

তল, স্বয়ং তুরঞ্ধই হেরে গেল, যেখানে খেলাফতীরা! বলেন কত জল। 
তাদের সেই দুঃসময়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হন গান্ধী । তার হাতে সত্যাগ্রহ 

নামে নতুন এক অস্ত্র। খেলাফতীরাই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের নেতা করেন । 
অসহযোগ প্রথমে খেলাফতীদের জন্ে কল্পিত হয়। পরে কংগ্রেস ওটা গ্রহণ করেন । 

গান্ধীজী আগে খেলাফতীদের নায়ক, পরে কংগ্রেসীদের । 

তার নেতৃত্ব অবশ্ঠ সত্যাগ্রহ দিয়ে শুরু । সেসময় সেট? কংগ্রেসের তরফ থেকে নয়। 

তখন তার জন্যে ছিল অন্য প্রতিষ্ঠান । সত্যাগ্রহ সভ]। 
দেখতে দেখতে কংগ্রেসটাই একটা সত্যাগ্রহ সভায় পরিণত হয়। তখন পূর্বতন 

'নেতার1 একে খুকে বিদায় নেন। বীণ। তাদের একজন | মালবীয় আরেকজন। 

মিসেস বেসাণ্ট আরো। একজন । এ'র] অসহযোগ, গণসত্যাগ্রহ ইত্যাদি সমর্থন করতেন 

না। বিশেষ্য পর্দের সামনে “অহিংস বলে একটি বিশেষণ পদ্দ বসিয়ে দিলে কী হবে, 
সাধারণ লোক তার জন্যে প্রস্তত নয় । আর ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আন। কেন ? 

হিন্দুত্ই হোক আর ইসলামই হোক ও জিনিস আধুনিক যুগে আর কোনো! দেশে রাজ- 
নীতির সঙ্গে মিশ খায় না। জনগণকে অবশ্য ও দিয়ে আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু ফল 

যা হয় তাতে ধর্মেরও মহিম| বাঁড়ে না, রাজনীতিরও শিক্ষা হয় না। 

এ'রা ষে কারাভয়ে ভীত বলে চলে গেলেন সেটা ভূল। কিংবা! আর্ধালতের মায়! 

কাটাতে না পেরে । এরা আবহাওয়াটাই পছন্দ করলেন না বলে চলে গ্রেলেন। কিন্ত 

চলে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন । গান্ধীপন্থী কংগ্রেস এত বেশী শক্তিশালী ও জনপ্রিয় 

হয়ে ওঠে ধে এদের বাদ দিয়েও তার বলহানি হয় না। বিকল্প যতগুলে! দল সব নিপ্্রভ 
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হয়ে ঘায়। বকীণাসাহেব ছিলেন:ছুই নৌকার মাঝি । একট1 নৌকার থেকে পা সরিয়ে 

নিয়ে আরেকটাতেও কি টিকতে পারলেন? 
সেকালে গান্ধীতে বীণাতে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। কীণাই তে একদিন বারদোলীতে 

গিয়ে মহাত্মাকে সতর্ক করে দেন যে গণসত্যাগ্রহ দমন করার জন্যে সরকারপক্ষ সৈন্য 

আনিয়েছেন। তার চেয়ে বড়লাট লর্ড রেডভিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার শ্রেয়। বীণাই 

ঘটকলি করবেন। 

গণসত্যাগ্রহ বন্ধ হলে, মহাত্মার জেল হলো, খেলাফতীরা! হুতাশ হলেন, ধীরে ধীরে 

গান্ধী নেতৃত্ব থেকে সরে গেলেন । যে কয়জন মুসলমান কংগ্রেসে থেকে গেলেন তাদের 
মোহভঙ্গ হয় কামাল পাশার হাতে খলিফার হাল দেখে। ত্াঁর1 বিশ্ব ইসলাম ছেডে 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মনোনিবেশ করেন। সাত্রাজাবাদ একদিকে, ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ আর একদিকে । তারা দুটোর থেকে একটাকে বেছে নেন। যৌলান। 
আবুল কালাম আজাদ গাম্ধীজীর সঙ্গে এক ও অভিন্ত হয়ে যান। তেমনি খান্ আবছুল 
গফর খান্। তেমনি হাকিম আজমল খান্। তেমনি ডাক্তার আনসারী । 

এখন এ'দের মতো সংকর্মশদের পথে বসিয়ে গান্ীজী বীণার কথায় কাঙ্জ করবেন 
এটা কী করে হয়? এরাই তার আপনার লোক। স্রখে ছু:থে ভাব সাথী । এদেব 
সঙ্গে পরামর্শ ন! করে হিন্দু মুসলিম সমাশ্তার মীমাংসী কর! তব বীতি নয়। ফলে 
কীণ। নিরাশ হন। শেষের দিকে মহম্মদ আলী, শওকত আলী এরাও | মহাত্মা! তাব 
এককালের সহযাত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছিলেন, কিন্তু পরামর্শ যখন নিতেন তখন তার 

সব চেয়ে একনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধুদের । আজমল খাঁর, আনসারীর, আজাদের, আবছুল 
গফর খার । 

এর মধ্যে হিন্দুয়ানী কোথায় ? মহাত্মার এই সব বন্ধুরা কি হিন্দু? এ'র| কি মুসল- 

মান হিসাবে নিরেস? এদের পরামর্শ কি ইসলামবিরোধী, মুসলিম স্বার্থবিরোধী ? 
কংগ্রেসে সব সময়েই একদল মুসলমান ছিলেন ধাদের এক নম্বর শক্র ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ । তাকে আগে নিপাত করো, তারপরে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠবে । তাব 
সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে যেয়ো না। তার হাত যাতে এক্ত হয় তেমন কিছু কোরো 
ন]। মহাত্মাই এদের মনের মাগুষ । হিন্দু বলে নয়। এক নম্বব সাম্্রাজ্যবাদবিরোধী বলে। 

তারপর এ রা বিশ্বাস করতেন নী ষে হিন্দুরা মূললমানদের শত্রু । পঞ্চাশ বছর স্টার্ট 
পেয়ে গেছে, তার জন্যে হিন্দুদের দোষ দিয়ে কী হবে? দৌড়লে ওদের ধরে 

ফেলা যায়। তা ছাডা চাকরিই মানুষের জীবনে মোক্ষ নয়। তাই যদি 
হতে! এত ছেলে অসহযোগ করত কেন? ঢের বড়ো৷ বড়ো প্রশ্ন আছে যেখানে কেউ 
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হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সবাই ভারতীয়, বেশীর জাগই দরিদ্র। সেইজন্যেই তো 
গার্ধীজীর গঠনের কাজ । পার্লামেণ্টে যাওয়া তো! নিগীড়িতদের স্থার্থে। পার্লামেন্ট 
থেকে চলে আসাঁও তেমনি বৃহত্তর স্বার্থে । 

গান্ধীজী সব মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগ দিতে ডেকেছিলেন । সব মুসলমান কংগ্রেসে 
যোগ দিলে তার ছার! প্রমাণ হতো! যে ভারতীয়দের সকলের সাধারণ স্বার্থ এক । কিন্ 

মুসলিম মাইনরিটির বিশেষ স্বার্থ তো ছিল। প্রতিযোগিতায় তার! হিন্দুদের সমকক্ষ 
নয়, বিশেষ ব্যবস্থা না করলে আপিসে আদালতে কাউহ্ষিলে ক্যাবিনেটে কোথাও যথেষ্ট 

সংখ্যায় প্রবেশ পেতো না। স্কুলকলেজেও তাদের সংখ্য। যথেষ্ট হতো! না। এইসব 

কারণে বিশেষ স্বাথ সম্বন্ধে সচেতন মুসলমান রাজনীতিকর1 কংগ্রেসের বাইরেও একটা 

প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক বোধ করতেন । সেই আবশ্যকতা৷ বোধ থেকেই লীগের উৎপত্তি। 
কিন্ত এটাও তার জানতেন যে তাদের বিশেষ স্বার্থ ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের উপরে 

নয়। তাই কংগ্রেসেও তাদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন। ছুই নৌকয় পা৷ দেওয়। 

বারণ ছিল না । পরে ওট। আপন] থেকে অপ্রচলিত হয় । কারণ বিশেষ স্বার্থের প্রতি 

কংগ্রেসের চেয়ে ব্রিটিশ সরকারই অন্ুকুল। কংগ্রেস তো ম্বরাজের আগে কোনো 

কমিটমেন্টই করবে না। 
অপরপক্ষে কংগ্রেসের ব1 গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা হলে। যখনি তারা কিছু দিতে রাজী 

হয়েছেন ব্রিটিশ সরকার নীলাম দূর চড়িয়ে দ্িয়েছেন। আগাম দিয়েছেন । আর 

মুসলমানর]। ইংরেজের দান পকেটে পুরে কংগ্রেসের দিকে হাত বাডিয়েছেন আরও বেশীর 
জন্যে । বেশীর ভাগই তে? হিন্দুর যোগ্যতার পাওন। থেকে । এই পদ্ধতির মধ্যে কোনো 
চুড়াস্ততা নেই। মুসলমানরা! বলছেন ন1 ষে এই তদের শেষ দাবী । যখনি একট! 
দাবী মিটিয়ে দেওয়! হয় তথনি আর একট হাজির হয়। কংগ্রেস যা দেয় ব্রিটিশ সরকার 
তার চেয়ে বেশী দেয় বা দেবার আশ! দেয় । 

ক্রমে উপলব্ধি হয় যে এ খেল! কংগ্রেসের বাইরে থেকেই ভালে। চলে, ভিতর থেকে 
নয়। বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে ধারা! সচেতন তাঁরা কংগ্রেসের বাইরেই থাকবেন ও তদের 
একট] হাত সব সময়েই ইংরেজের দিকে প্রসারিত থাকবে, আর একটা হাত কংগ্রেসের 

দিকে। কংগ্রেস সাধারণ স্বার্থের উপরে নিবন্ধপৃষ্টি । লীগ বিশেষ স্বার্থের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। 
কেউ কারো দিকে তাকায় না । তাকাবার সময় বয়ে ষায়। কংগ্রেস তার ভিতরকার 

মুসলমান সভ্যনের অগ্রস্থান দেয়, লীগ মুসলিমদের স্থান তার পরে । আর লীগ ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষকেই অগ্রস্থান দেয়, কংগ্রেসকে তার পরে। এমনি করে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন অসম্ভব 
হয়। লীগের ষে হাতট। কংগ্রেসের দিকে প্রসারিত ছিল সেট। সংগ্রামের জন্ে প্রস্তত হয় । 
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লর্ড কার্জন যে ভাগ্যচক্র প্রবর্তন করেছিলেন সেটা চল্লিশ বছর পরে পূর্ণবৃত্ত হয়ে 
খুরে এলো । বেঙ্গল পার্টিশন, তার থেকে সেপারেট ইলেকটোরেট, তার থেকে ইগ্ডিয়। 
“পার্টিশন, তথ। বেঙ্গল পার্টিশন । 

॥ তেইশ ॥ 

এক হাতে তালি বাজে না। একপক্ষ যদি অহিংস হয় অপরপক্ষ হিংসার ছন্ব এক! 

এক। চালাতে পারে না। আপনা হতেই নিরস্ত হয়। তেমনি একপক্ষ যদি 

অসম্প্রদায়িক হয় তবে অপর পক্ষ অসাম্প্রদায়িকতার কুম্তি এক] একা লভতে পারে না। 

আপন। হতেই থামে । 

কিন্তু একপক্ষ অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক হলে তো৷? অগাস্ট অভ্যুত্থানের সময় থেকেই 
লক্ষ করি অহিংসার উপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে গেছে। যদিও গান্ধীর উপরে 

আছে। ওটাও একটা প্যরাকস। তারপর আরো চমতরুত হই যখন শুনি স্থৃভাষ- 

চন্দ্র নেতাজীরূপে সশস্ত্র সৈন্যদ্দল নিয়ে ভারতের অভিমুখে অভিযান করেছেন । সরকারি 
কর্মচারীদের বাড়ীর মেয়েরাও গাইতে শুরু করেছেন “কদম কদম বড়ায়ে যা”। হিংসার 

তেমন মরস্থম আমরা কল্পনাও করতে পারিনি । মহাত্মার অহিংসার শিক্ষ। কারো মনে 
বসেনি । 

তেমনি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মোকাবিলা! করবার জন্যে দিকে দিকে মাথা তুলছে 
সাম্প্রদায়িকতা । ওই ১৯৪৪ সালেই আমি ছুটি নিয়ে বিহারে কিছুর্দিন থাকি । সেখানে 

শুনি একদিকে যেমন খাকলার অন্যদিকে তেমনি রাষ্্ীয় স্বয়ংসেবকসঙ্ঘ সশস্ত্রভাবে সঙ্ঘবদ্ধ 

হচ্ছে। শস্্ব অবশ্ঠ তেমন কিছু নয় যাকে ইংরেজরা ভয় করে। তাই সরকার থেকে 
নিষেধ নেই । কিন্তু সাধারণ হিন্দু তো৷ ভয় করে। মাধারণ মুসলমান তে ভয় করে। 
আমার বন্ধু একজন সরকারী অঙ্ষিসার । তিনি তখনি আমাকে বলেন যে ইংরেজ চলে 

যাবার সময় সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে । 

এই হচ্ছে গান্ধী বীণা সংবাদের সমসাময়িক অবস্থাঁ। বীণ। কেমন করে বিশ্বাস 
করবেন যে হিন্দুরা অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক থাকবে, তাদের ক্রুট মেজরিটি দিয়ে পার্লা- 
মেণ্টের ভিতরের ও বাইরের মাইনরিটিকে দাবিয়ে রাখবে না? তিনি যদি তার সম্প্রদায়ের 
ভবিষৎ নিয়ে দুশ্চি্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন সেটার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি? 
স্বাধীন মানুষ যখন খুশি খেলার নিয়ম পালটে দিতে পারে। আঙ্জ তোমার খেলার 

১৪৩ 



নিয়ম অহিংস] ও সত্যাগ্রহ। কাল যখন ইংরেজ থাকবে না, তার বেয়োনেট থাকবে না 
তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে হিংসা ও হত্যাগ্রহ। আজ তোমার খেলার 
নিয়ম পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র। কাল যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাব থাকবে না, অঙ্কুশ 

থাকবে না, তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে ডিকটেটরশিপ ও রণতন্ত্র। আজ 

তোমার খেলার নিয়ম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী । কাল যখন আধুনিক যুগের 
থেকে দেশ কয়েকশতক পেছিয়ে যাবে তখন হয়তে! তোমার খেলার নিয়ম হবে হিন্দুরা 
ও মুসলিম দলন। 

মেজরিটি ঘখন বৈদেশিক অন্কুশমুক্ত হবে তখন সে যে মাইনরিটির সঙ্গে কখন কী 
ব্যবহার করবে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। এমন কি সংবিধানে লিপিবদ্ধ 

সেফগার্ডও যথেষ্ট নয় । মেজরিটি ইচ্ছা করলে সংবিধান ছিড়ে ফেলতে পারে । নাঙ্গ' 
তলোয়ার দিয়ে দেশ শাসন করতে পারে । তখন মাইনিরিটি পালাবার পথ পাবে না । 

পাকিস্তান হচ্ছে সেই পালাবার পথ । সেখানে পালাবার জন্যে সমুদ্র পার হতে হবে না, 
গিরিসঙ্কট পার হতে হবে না। একবার পা চালিয়ে দাও, তারপর পাকিস্তান । 

এর অনুরূপ দাবী আয়ারল্যাণ্ডেও উঠেছিল । বীণাসাহেব তা জানতেন । আল- 

স্টার কবুল না করে আইরিশ ন্যাশনালিস্টদেৰব গতি ছিল না। কংগ্রেসকেও তেমনি 

পাকিস্তান কবুল করতে হবে। নইলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করবে না। 
বেআইনী স্বাধীনতা নিয়ে কাজ কর] কর] কঠিন । আগ্মির লয়ালটি পায়! সহজ হবে ন1। 
অন্তত মুললিম রেজিমেন্টিগুলির লয়ালটি তো! নয়ই । টৈন্যবলহীন স্বরাজ আকাশকুস্থম । 

এখন তার প্রথম কাজ হচ্ছে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচনকেন্ত্রগুলিকে দিয়ে 
মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করিয়ে নেওয়া । মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলি 

যদি একবাক্যে পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করে তবে তে। অর্ধেক লাই ফতে। বাকি 
অধে“ক হবে হাটে বাটে মাঠে । এডওয়ার্ড টমসনকে বীণ। তার আভাস দিয়েছিলেন, 

অনেকদিন আগে । তখন কেউ সেটাকে সীরিয়াস্ভাবে নেয়নি । কিন্তু ক্রমেই আমার 

কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল যে ইংরেজ থাকতে যদি মিটমাট না হয় তে? পরে কুরুক্ষেত্র 
বাধবে ॥ 

শেষপর্যস্ত ওটা! একট! উত্তরাধিকারের ছদ্দ। ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারী কে 

হবে? ষোল আন। ভারতীয় প্রজা? না বারো আনা হিন্দু প্রজা? কীণ! সাহেবের 
মতে ষোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেটা তেমন দাবী করে সেটা 
প্রকৃতপক্ষে বারে। আন হিন্দুর প্রতিষ্ঠান । ষোল আন ভারতীয় প্রজার কোনো যৌথ 
ইলেকটোরেট নেই, আছে মুসলিমদের দ্বতন্ত্ ইলেকটোরেট, ফলে বিুদেরও ্বতন্্ ইলে- 
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কটোরেট। আম্িতেও স্বতন্ত্র মুসলিম রেজিমেন্ট, শিখি রেজমেণ্ট, রাজপুত রেজিমেন্ট । 
এই যে দেশের চেহারা সেখানে কনস্রিটুয়ে্ট আসেম্থলি ডেকে কী হবে? নিচের দিক 
থেকে সংবিধান তৈরি করতে চাইলে হবে কেন? মেজরিটি রুল অচল। এদেশে 

মেজরিটি বলতে পলিটিকাল মেজরিটি বোঝায় না, বোঝায় সাম্প্রদায়িক মেজরিটি | 
আইনসভায় কংগ্রেসের মেজরিটি কার্ধত হিন্দু নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছেই দায়ী । 
মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছে দায়ী নয়। কংগ্রেসপন্থী মুসলিমরা ব্যতিক্রম । 

কায়দে আজম সাধারণ নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেখে কাজ করছিলেন। সাধারণ 

নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচকর অধিকাংশ স্থলে তার পার্টিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়। 
কিন্তু কার উপরে জিতিয়ে দেয়? হিন্দুদের উপরে নয়, শিখদের উপরে নয়, অন্যান্য 
মুসলিম পার্টিগুলির উপরে । এইসব পার্টির অপরাধ এর! পাকিস্তান চায় না । এদের 
পক্ষেও অনেক ভোট পড়েছিল, তবে অপেক্ষাকৃত কম। লীগষদ্দি শতকরা ৫১টা 

ভোট পায় তা হলে নির্বাচনে জয়ী হতে পারে, কিন্ত তার মানে এ নয় যে শতকরা 
৪৯ট1 ভোট যার! পেলে! তারা মূসলিন নয় বা তাদের মতের কোন দাম নেই। তা৷ ছাড়া 
বনু মুসলিম ভোটার ছিল নিরপেক্ষ । বহু মুসলিম ভোটার না বুঝে ভোট দিয়েছিল। 

বহু মুসলমান ভোটাধিকার পায়নি । ভোটাধিকার প্রাপ্তবয়দ্কমাত্রের অধিগত ছিল না। 
সব মুসলমান মুসলিম লীগের পেছনে ছিল এটা সম্পূর্ণ ভূল ধারণা । অনেকেই জানত 
না পাকিস্তান হলে তার] অবশিষ্ট ভারতে এলিয়েন হয়ে যাবে। 

তা হলেও ঝীণাসাহেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো!। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে তার 
পেছনে অধিকাংশ মুসলিম ভোট | এখন তকে হিন্দু শিখের সম্মতি পেতে হবে, আর 

যদ্দি তিনি মনে করেন যে তাদের সম্মতি অবান্তর তা হলে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 

জয়ী হতে হবে। এট! তত সহজ নয়। তবু তিনি সে ঝু'কিও নিতেন। কারণ তিনি 
জানতেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মার খেলেও তিনি সেটাকে পাকিস্তানের পক্ষে একট' 

যুক্তি বলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করতে পারতেন। পাকিস্তান না৷ হলে মাইনরিটির 
জান মান নিরাপদ নয় । তাদের পালাবার একটা স্থান থাকা চাই । 

সাধারণ নির্বাচনের পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন মন্ত্রী ভারতবর্ষে আসেন 

সরেজমিনে অবস্থাটা দেখতে ও দেখে ব্যবস্থা করতে । কংগ্রেস লীগ যাতে একমত হয় 

সেটাই তাদের মিশন । সেটা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ গভর্নমেশ্ট যা করবার তা৷ করতেন । তারা! 
কংগ্রেসের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কথাবার্তা চালান, কারণ ততদিনে কংগ্রেস ও লীগ নিজেদের 

মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ করেছে। তারা গান্ধীজীর সঙ্গেও পরামর্শ করেন, তবে সেট! ঠিক 
নেগোশিয়েশনস বলতে ঘ! বোঝায় তা। নয় । এখানে স্পষ্ট করে বল! দরকার যে ইংরেজর। 
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গান্ধীর উপরে আগুন হয়ে রয়েছিলেন ! তাদের বিশ্বাস কংগ্রেস তো ভালো ছেলের 
মত ক্রিপস প্রস্তাব গিলতে ঘাচ্ছিল, গান্ধীই তার কান ধরে টান দিলেন । গান্ধীর 

থেকে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করাই তাঁর পর থেকে ব্রিটিশ পলিসি। তাই গান্ধীকে তার! 
বাপ হিসাবে সম্মান দেখালেও ছেলেকে হাত করার তালে ছিলেন । তাতে কংগ্রেসের 

কদর বেড়েছিল, লীগের কমেছিল। 
ক্যাবিনেট মিশন কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দ্রিতে পারতেন না। শুধু প্রস্তাব 

করতে পারতেন । সে প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতেও পারে, না করতেও পারে । তবে 

তাদের থলিতে ছিল একটি লোভনীয় জিনিন। সেটি তার! তাঁকেই দেবেন যে তাদের 

প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করবে। এবার বড়লাট তার শাসন পরিষদ ঢেলে সাজবেন। 
তাতে জঙ্গীলাট থাকবেন না। ভারতীয়রাই সব ক'টি পদ পাবেন । ওটা হবে সত্যি- 

কারের একট। ক্যাবিনেট । বড়লাট পররাষ্ট্র বিভাগও বিলিয়ে দিয়ে রাঁজসন্নযাসী হবেন। 

হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে, কিন্তু সাধারণত প্রয়োগ করা হবে না। এর নাম 

ইন্টারিম গভর্নমেন্ট | 
হামলেটের প্রশ্ন টুবী অর নটটুবী। কংগ্রেসেরও তেমনি, টু গো অর নট টু 

গোঁ । লীগেরও তাই । কারণ ক্যাবিনেট মিশন ষে প্রস্তাব সামনে রেখেছিলেন সে 

যে ছু'চো গেলার প্রস্তব। গিলবে কি গিলবে না? 

ক্যাবিনেট মিশন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা! মিলে মিশে যে সংবিধান 

প্রণয়ন করবে ব্রিটেন সেই সংবিধানই স্বীকার করবে। নিজের জন্যে কিছু হাতে রাখবে 
না। এখন ভারতীয়দের একমত হওয়া চাই। একটি পার্টির উপর মেজরিটির সিদ্ধাস্ত 

চাপাতে না চায়। অপরপক্ষে মাইনরিটিও যেন মেজরিটির পথ রোধ না করে। 
দু'পক্ষের বিবেচনার জন্যে ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পন1 দেন তার সার কথা ভারতের 

জন্যে একটাই কেন্দ্র হবে, ছুটে। নয়। সেই একমাত্র কেন্দ্রের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, 

পররাষ্ট্রবিভাগ, চলাচল ও সেসব বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ । আর সমস্ত বিষয়ে তুলে 
দেওয়া! হবে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠীর হাতে । একটি গোষ্ঠীতে থাকবে মান্রাজ, বন্ধে, যুক্তপ্রদেশ, 
মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওডিশা। আরেকটিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ । 
শেষেরটিতে বাংলা, আসাম । এই তিন গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি গোঠী ব্বতন্থভাবে স্থির করবে 
কোন কোন বিষয় গোষ্ঠীর নকলের পক্ষে সাধারণ বিষয়, কোন কোন বিভাগ সাধারণ 

নয়, প্রদেশের নিজস্ব । গোষীতে যোগ'দ্দিতে কাউকে বাধ্য কর! হবে না, যোগ দিলে 
বেরিয়ে যেতেও পারবে। কিন্তু গোড়ায় যোগ দেওয়া চাই। তেমনি দেশীয় রাজ্য 
সম্বন্ধেও পরিকল্পনায় ব্যবস্থা ছিল। 
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প্রথমট। বুঝতে পারা যায়নি যে ওর ভিতরে একটু কৌশল ছিল।” ওদ্দিকে উত্তর-- 

পশ্চিম সীমাস্ত প্র্দেশ আর এদিকে আসাম অর্থাৎ উত্তরপূর্ব সীমাস্ প্রদেশ ছুই যাচ্ছে 
লীগের বগলে । লীগ পাচ্ছে পাচট। প্রদেশ । ব্যালান্স অফ পাওয়ার। তা ছাড়। 
সীমাস্ত দুটোর অবস্থানগত-গুরুত্ব যেমন তাতে*লীগের বল বাড়বে । বারগেনিং পাওয়ার । 

এটা! গান্ধী আজাদের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীয়করণ নয়, কায়দে আজমের পরিকল্পিত 

ছিকেন্দ্রীকরণ নয়, এট] ছুয়ে এক, একে ছুই । ছুই পাশে ছুই পাকিস্তান, মধ্যিখানে 

হিন্বস্থান। মাথার উপরে কেন্্রস্থান। তাতে দেশীয় রাজোর প্রতিনিধিরাও থাকবেন, 

কিন্ত তার! মনোনীত ন! নির্বাচিত তা পরিফার নয়। খিখদের ভাগ্যও অনিশ্চিত। 

এ পরিকল্পনা মেনে নিলে আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মায়া কাটাতে 

হয় কংগ্রেসকে | গান্ধী তাতে রাজী হতে পারেন না। তা হলে কি ক্যাবিনেট মিশনকে 

ব্যর্থ হয়ে ফিরে ফেতে হবে? তা! যদ্দি হয় তবে ব্রিটেনের দিক থেকে আর কোনে? 
প্রস্তাব আসবে না। নেগোশিয়েশনস ছিন্ন হয়ে যাবে। কিছুদিন বাইরে থেকে 

কংগ্রেসকে ও ফিরতে হবে জেলে । কেন্দ্রে কোনোরকম পরিবর্তন ন1 ঘটলে শুধুমাত্র 
প্রাদেশিক সরকার চালিয়ে কংগ্রেসের মানসম্মান থাকবে না। লোকে হাসবে। 

বামপন্থীরাও বিদ্রোহ করবে । 
তা হলে কি ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গিলতে হবে? অগত্য। | গান্ধীরও ইচ্ছা নয় 

অসময়ে আবার এক গণ আন্দোলন করা। জোয়ারের লক্ষণ ছিল না। যেটা ছিল 

সেট] অরাজকতাঁর। তিনি আর অগাস্ট অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি চান ন৷। তার 

মতে কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়াই ভালো । কন্ট্রিটুয়েপ্ট 

আযাসেম্বলির প্ল্যান মেনে নেওয়াই ভালো, তবে আসাম সম্বন্ধে তার ব্যাখ্যা যে অন্তরূপ 

এটাও তিনি জানিয়ে রাখেন । ওদিকে লীগ স্বীম গিলতে রাঁজী ছিল । যাতে ইন্টা- 

রিম গভর্নমেণ্টে ষাওয়। সুগম হয় । 

কিন্তু ইন্টারিম গভর্নমেন্ট নিয়ে ছুই পক্ষের সামঞ্রস্ত হলো! না । লীগ চায় কংগ্রেসের 

সঙ্গে প্যারিটি । ন। পেলে ভীটো।। কংগ্রেস চায় লীগের চেয়ে অন্তত একট। আসন 

বেনী পেতে । ভীটোতে কংগ্রেস নারাজ । বড়লাট চোদ্দটা আসনের থেকে লীগকে 
অফার করেন পাঁচটা, কংগ্রেসকে ছস্টা, তার মধ্যে একট। আসন হরিজনের জন্যে 

সংরক্ষিত। কংগ্রেস বলে সে তার ছ'জনের মধ্যে একজন মুসলমানকেও নেবে, কারণ 

কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের দল নয়, হিন্দু মুসলিম নিধিশেষে সকলের । লীগের ঠিক 

এইম্থানেই গলায় কাটা। সে অমন সরকারে থাকবে না। বড়লাট কিছুতেই দু'দিক 
মেলাতে পারলেন না । তর প্রয়াস ব্যর্থ হলো । 
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ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন আ্যাটলী। তিনি ওপার থেকে নির্দেশ পাঠান যে লীগ 
ঘোগ দিক আর নাই দিক ইন্টারিম গভর্নমেন্ট গঠম করতেই হবে। না করলে কংগ্রেস 
হয়তো! আবার সিভিল ভিসওবিডিয়েক্স বাধাবে। তিনি আর সিভিল ভিসওবিডিয়েন্দ 

চান না। স্ৃতরাং বড়লাটকেও মে আজ্ঞ। করতে হয় । জবাহরলালকে আমন্ত্রণ করতে 

হয় ক্যাবিনেট গঠনে সাহাষ্য করতে । তিনিই খন কংগ্রেস সভাপতি । তিনি কায়দে 
আজমের সঙ্গে মোলাকাৎ করেন ও কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাব তোলেন। 

বীণা ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের মিটিং ডেকে ক্যাবিনেট মিশন ক্বীম খারিজ 

করেছিলেন। কাজেই ইট্টারিম গভর্নমেন্টে যোগ দিতে পারেন না। আসলে 
ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পিত বিকেন্্রীকরণ তাঁর দাবীর পরিপুরণ নয়। তিনি 
চেয়েছিলেন ছ্বিকেন্দ্রীকরণ। একটিমাত্র কেন্দ্র যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন সেখানেও 
মেজরিটি মাইনরিটির ছন্ব দেখা দেবে। মেজরিটি তার বাড়তি ভোট দিয়ে মাইনরিটিকে 
পরাস্ত করবে । গণতন্ত্রের নিয়ম য্দি খাটে তো৷ কংগ্রেস প্রত্যেকবার জিতবে । সেইজন্যে 
তিনি চেয়েছিলেন প্যারিটি। আপাতত বড়লাটের পরিষদে । সেইজন্য তিনি 
চেয়েছিলেন ভীটেো। আপাতত বড়লাটের উপস্থিতিতে । পরে বড়লাটের অবর্তমানে 
তিনি হয়তো! কা্ঠিং ভোট চেয়ে ববতেন। তা! নইলে কোয়ালিশন পোষায় না। তা 

ছাঁড়া তার পক্ষে এটিও একটি জীবনমরণ প্রশ্ন কে মুসলমানদের প্ররুত প্রতিনিধি । লীগ 
না কংগ্রেঘ। লীগ যদি সব মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি ন' হয়ে থাকে তবে 
কোয়ালিশনে লীগের আগ্রহ নেই। কংগ্রেসী মুনলমানদের সঙ্গে এক টেবিলে বসলে 
লীগ মুসলমানের জাত যাবে । 

ইপ্টারিম গভর্নমেপ্টে তার দাবী মিটবে ন1। কনঝ্িটুয়ে্ট আযাসেম্বলিতেও তাঁর 
উদ্দেশ্ঠরিদ্ধি হবে না। তা! হলে কেন আর পিছুটান? তারপর সবচেয়ে বড়ো কথ। 

বড়লাটের শাসনপরিষদ্দের সব পারিষদের সমান মর্ধাদ। কেউ প্রধানমন্ত্রী নন। 

জবাহরলাল ধরে নিয়েছেন যে তাকে কার্যত প্রধানমন্ত্রী করা হবে। ওয়েভেলও সেটা 

ধরে নিষেই তাঁকে গভর্নমেন্ট গঠনে সহায়তার ভার দিয়েছেন । ঠিক যেমন বিলেতে 
হয়। কিন্তু দেশটা! তো বিলেত নয় । এখানে এখনো সেরকম কোনে কনভেনশন 

গড়ে ওঠেনি । কংগ্রেস থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হলে লীগের উপর সর্দারি করবেন। 
লীগের মান-ইজ্জৎ থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী পদ্বত্যাগ করলে গোট। ক্যারিনেট পদত্যাগ 
করে। সেটাও মুসলিম লীগ মেনে নেবে না। 

বীণ। তার চালগুলে। ঠিক করে রেখেছিলেন । একটার পর একট! ক্রমশ প্রকাস্তয। 
জবাহরলালকে তিনি “না” বলে দেন। তখন বড়লাট ত। শুনে খিধাগ্রন্তা হম । ঝিটিশ 

9 ১৪৫ 



পলিসি নয় লীগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেসকে ক্ষমত! দেওয়। ৷ গান্ধী গিয়ে 
ওয়েভেলকে যনে করিয়ে দেন যে তিনি প্রতিশ্রত্ত। প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করলে পরিণাম 
ভালো হবে না। ওয়েভেল বেকায়দায় পডে জবাহরলালের মনোনীত সদশ্যদের নিয়ে 
গভর্নমেন্ট গঠন করেন। গার্ধীর কাছে সেটি একটি স্মরণীয় দিবস। তার যনে 
বিজয়োল্লান। 

ওদিকে কীণার কাছে ওটি একটি কালে! দিন। ইতিমধোই তিনি লীগকে দিয়ে 
ডাইরেক্ট আকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন । শ্তরু হয়ে গেছল “লড়কে লেঙ্গে 
পাকিস্তান” । চারদিনেই পাঁচ হাজার নিহত । এক কলকাতায় । 

॥ চবিবশ ॥ 

বীণা মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের যখম একটা 
ডল? হবে তখন ত্বকে ভার থেকে বাদ দিলে তিনি অনর্থ বাধাবেন। সেই অনর্থট। 

কী হতে পারে, তা নিয়ে আমর! দু'বছর আগে বলাবলি করেছি ষে বীণা আর যাই 
করুন ফৌজদারি করবেন না| তার মেজাজট] দেওয়ানি | কিন্ত আমাদের সে ধারণা ষে 
ভূন সেটা প্রতিপন্ন হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট । তাঁর কথ। হলো! তিনি এতকাল 
শাসনতান্ত্রিক পথ ধরে কিছু পাননি । এবার দেখাবেন তারও একট পিস্তল আছে। 

তা তিনি দেখিয়ে ছাড়লেন । সাতে বছব যার! স্থখে ছুঃখে একত্র বাস করে 
এসেছে, যার] ধর্মে এক ন1 হলেও রক্তে এক; ভাষায় এক, সাধারণ স্বার্থে এক তারাও 

সাত যাসের মধ্যেই পরস্পরের উপর ঘেকায় রাগে অনাস্থায় বলতে লাগল, এর চেয়ে 

'আলাদ। হয়ে যাওয়া ভালো । পাঞ্জাবী হিন্দু শিখরাই আওয়াজ তৃলল যে পাঞ্জাব ভাগ 
করতে হবে । দে আওয়াজ ভারতের পূর্ব প্রান্তেও প্রতিধ্বনিত হলো'। বাংল! ভাগ 
করতে হবে। 

বীণ। সাহেব ভোট নিয়ে মুসলমানের সম্মতি পেয়েছিলেন। এবার পিস্তন দেখিয়ে 
হিন্দু শিখের সম্মতিও পেলেন। বাকী রইল ইংরৈজের অনুমোদন । সেটার জন্তে 
পিষ্কলের দরকার হযে না । তবে সরকারী খেতাব বর্জন করে একট প্রতীক্ষী প্রতিরোধ 

জাপন কর! হয়েছিল । তোমরা ঘদি ধরে নিয়ে থাকো যে আমর মুলমানর] চিরকাল 
ভালো ছেলে হব নেট ভূল । আমরাও ছুই ছেলে হতে জানি। কেন আমাদের 
ফিউটিদির মুখে ঠেলে দিচ্ছ? 
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মুসলমানর] ক্ষেপলে তাদের শায়েস্ত। করার ক্ষয়তা বা রুচি কোনোটাই ছিল না 
ইংরেজের । সে কাজ যদি করতে হয় হিদুরাই করুক। কিন্তু ইংরেজ থাকতে নয়। 
তার আগেই ওরা বিদায় নেবে। শুধুমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটলমেন্ট হবে এ প্রস্তাবে 
তারা নারাজ । একমাত্র কংগ্রেসই সার! ভারতের প্রতিনিধি এ ঘোষণায় তার বিশ্বাস 
করে না। কংগ্রেসে অহিন্দুরাও থাকতে পারে, তা বলে কংগ্রেসের হাতে অহিন্দুদের 
সপে দেওয়া যায় না। 

স্বাধীনত। বলতে যদি বোঝায় ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে ক্ষমতা আত্মসাৎ 
করা তবে নেগোশিয়েশনসের কী দরকার? শক্তি থাকে তো কেড়ে নাও। কিংবা 

ছেভে যাচ্ছি, দখল করো । আর যদি ব্রিটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত বোঝায় তবে যেটা 

হবে সেটা ক্ষমতা হস্তান্তর । সেটাতে মাইনরিটিরও একট] অংশ থাকবে । তবে সেটা 

পাকিস্তান আকারে না অন্য কোনো আকারে সে প্রশ্ন ব্রিটেনের মাথাব্যথ! নয়। 
সাইনরিটির পক্ষে কথা বলবার পাত্র মুমলিম লীগ । তাকে বাদ দিয়ে নেগোশিয়েশনস 
নয়। তা সে ষতই দশ্তিপন! করুক। ডাইরেক্ট আকশন করতে তাকে বাধ্য করল 

কে? 

স্বাধীনতা বলতে গান্ধী বুঝতেন ইংরেজ্ের অধীনত। থেকে মুক্তি। আর বীণা 
বুঝতেন হিন্দু মেজরিটির মুখাপেক্ষিত৷ থেকে মুক্তি। একজনের প্রতিপক্ষ ইংরেজ, 
অপরজনের হিচ্দু মেজরিটি । এ'দের মধ্যে মিটমাটি ইংরেজ থাকতে হবার নয়। কিন্ত 
ইংরেজ গেলেও কি হবার? ইংরেজ গেলে কি হিন্দু মেজরিটিও যাবে? হিন্দু মেজরিটি 
যেত শুধু একটি উপায়ে। সেটি দেশভাগ । সেইজন্যে কীণা অমন মরিয়া হয়ে 
উঠেছিলেন । তার পাওন। একপাউগু মাংস তিনি না পেয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু 
খেয়াল ছিল ন! যে কংগ্রেসও একপাউগ মাংস চাইবে। প্রদেশভাগ। 

তবে কংগ্রেমকে তিমি চিনতেন । গান্ধীর কাছে যেমন নীতি বড়ে। কংগ্রেমের 

কাছে তেমনি ক্ষমতা বড়ো । একট] সর্বশক্তিমান কেন্দ্র পেলে কংগ্রেস মুসলিমপ্রধান 
প্রদ্দেশ ব1 অঞ্চল ত্যাগ করতেও পারে । যদি ইংরেজ সেটা রোয়েদাদ হিসাবে দেয়। 
শ্বতগ্্ নির্বাচন পদ্ধতিও কি কংগ্রেস অমনি নিত ? নিল সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ হিসাবে। 
স্বতক্র ইলেকটোরেট থেকে ক্রমে ক্রমে স্বতন্থ নেশন। একই বিবর্তনধারা। খানিকটা 
গিলবে, বাকীট] গিলবে না, এ কি কখনে। হতে পারে? কংগ্রেস ধদি গিলতে আপতি 

করে তবে ইংরেজরা সেটলমেন্ট না করেই বিদায় নেবে । ক্ষমতার হস্তান্তর ঘদি আইন 
অনুসারে না হয় তবে কংগ্রেসকে মানবে কে? মুলজিম সৈন্ত কি লয়ালটির শপথ নেবে? 
সুললিম রাজপুরুষরাও কি আল্ুগত্য জানাবেন ? সুলিম প্রজারাও কি বিত্বোহ করবে না? 
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সত্যি তাই। নেহরু ও পটেল দেখেন যে মুসলিম সৈনিক, রাজপুরুষ প্রভৃতির 

আমুগত্য বড়লাটের শাসনপরিষদের মুসলিম সদশ্যদেরই প্রতি । কংগ্রেস লদস্দের তার? 
আপনার মনে করেন না। এসব ভিসলয়াল কর্মচারী নিয়ে গভনমেপ্ট চলবে কী করে, 

যখন ইংরেজ থাকবে না? বডলাট চলে গেলে কি একটা দিনও এদের সহযোশিতা। 
পাওয়। ঘাবে ? একট] হুকুম কি এর! মানবে? তা৷ হলে কেন এদের ধরে রাখ! ? হোক 

পাকিস্তান। যাক পাকিস্তানে । 

ইতিমধ্যে বড়লাট মুসলিম লীগকে বলে কয়ে তার শাসনপরিষদে নিয়ে এসেছিলেন । 
তা ন1 হলে ব্রিপাক্ষিক কথাবার্তা সম্ভব হতো! না। দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা এগোত না। 

ইংরেজরা কেবলমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে সেটল করত না। সেটলমেন্ট বলতে ওর! বুঝত 
ত্রিপাক্ষিক সেটলমেন্ট। ওর মধ্যে কোন নৃতনত্ব ছিল না । অন্যান্ত বারের শাঁসন- 
সংস্কারেও ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা হয়েছিল । ছিপাক্ষিকট। গান্ধীজীর আইডিয়া । যেমন 
গান্ধী আরউইন চুক্তি। ইংরেজরা একবারমাত্র ওট হতে দিয়েছে । আর দেয়নি ও 

দিত না। তার চেয়ে বিনা সেটলমেপ্টে প্রস্থান করত। গৃহযুদ্ধ বাধলে বাধত। সেটা 
যে অহিংস ব্যাপার হতো ন। ঝীণার ডাইরেকট আযাকশন তারই প্রস্তাবন]। 

ঝীণার হাত থেকে পিষ্ভল কেডে নেবার জন্যেই গান্ধীজী নোয়াখালী ঘাত্রা করেন। 
সেখানে যদি তিনি হিন্দু মুসলমানকে শাস্তিতে রাখতে পারেন তো গৃহযুদ্ধের সম্ভাবন। দূর 

হয়ে যায়। তখন যে দিদ্ধান্ত নেওয় হবে তা পিস্তলের মুখে নয়, শান্ত মনে। কিন্ত 
তার নোয়াখালীতে পদার্পণের পিঠ পিঠ ঘটে গেল বিহারের ঘটনাবলী । আরো ভয়ঙ্কর, 
আরে! ব্যাপক । তার কিছুকাল পরে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী । আরো পৈশাচিক, আরে! 
ব্যাপক। গান্ধীজী একসঙ্গে কস্ট জায়গায় যাবেন? ক'ট। জায়গায় শাস্তি স্থাপন 
করবেন? তীর সহকর্মীর! বিহারে সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু সেখানেও জবাহরলালকে 
বোমাবর্ষণের হুমকি দিতে হলো । স্টেট ভায়োলেন্স যদি সঙ্গে সঙ্গে চালানো! যায় তা 

হলে অহিংসার উপর লোকের নির্ভরতা থাকে কোথায়? নোয়াখালীতে দেখা গেল 

লৌকে মিলিটারির উপস্থিতি চায় । গান্ধী বার বার বারণ করা সত্বেও মিলিটারি গিয়ে 

সেখানে হাজির হয় ও তার অর্থ ঈ্রীডায় এই য়ে, গাক্ষী না থাকলে মিলিটারি থাকে না» 
সুতরাং মহাত্ম। থাকুন, তাঁর থাকার ফলে মিলিটাবিও থাকবে। কী হ্থম্দর লজিক! 

' গান্ধীর খাঁকার উপর মিলিটারির থাক! নির্ভর করছে এটা বুঝতে পেরে 
নোয়াখালীর মুসলমাদরাও বেঁকে বলে। ওুরা বলে, গান্ধীর চলে যাওয়াই উচিত, 
তাহলে মিলিটারি চলে ধাবে। ওদের দোষে, মিলিটারি এসেছে এটা ওর বুঝবে ন1। 

দোঁধি গন্বীকার করবে। ভাধলে আর দ্বস্তখরিবর্তন হলো। কোথাম্ন ? রাষ্ট্র কতক 
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লোককে ধরে নিয়ে যায়, বিচার করে, কারো৷ কারে! সাজ। হয়। হিন্দুদের আস্থা 
ফিরে আসে মুদলমানদের গেপ্তার, বিচার ও সাজ দেখে । কিন্ত তার ফলে মুসলমানদের 
রাগ চড়ে যায়। তারা আরও জোরসে পাকিস্তান দাবী করে। 

গান্ধীজী উপলব্ধি করেন ষে তিনি এতকাল যে অহিংস শিখিয়ে এসেছেন সে অহিংস! 
নয়, ছর্বলের নিক্িয় প্রতিরোধ । সেবস্ত অরাজকতার দিনে কাজ দেয় না। তিনি 

অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেন । তাঁর মনে বোধহয় একটা ক্ষীণ আশ ছিল যে ব্রিটেনের 

সদ্দিচ্ছায় আস্থ! হারিয়ে কংগ্রেসের নেতারা ইন্টারিম গভর্নমেণ্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। 
তখন মুসলিম লীগের ঘাড়ের সামনে আর কংগ্রেসের লাল ন্যাকড়। থাকবে ন। | ষ'ড়ের 
ষগ্ডামি থাকবে। মুসলিম লীগের ষণ্ডামি থামলে হিন্দুরা নিরাপদ হবে। তখন জন বুলের 
বিরুদ্ধে গণ সত্যাগ্রহের কথ। ভাবা যাবে । 

কিন্ধ কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব ছিল ইংলগ্ডের রাজ। দ্বিতীয় চার্লপসের মতে|। 
তারা অনেককাল ভ্রমণ করেছেন । আর ভ্রমণে যাবেন না বলে মন:স্থির করেছেন । 

ইংরেজরাও চান না ষে কংগ্রেস নেতার! পদত্যাগ করে আবার গণ সত্যাগ্রহে উদ্যোগী 
হন। ছুপক্ষেই একটা! দীয়তাং নীয়তাং ভাব। বড়ো বড়ো! সমস্যা ছিল তিনটে কি 

চারটে | সেগুলোর যদি সমাধান হয়ে যায় ব্রিটেন কালকেই যেতে রাজী । গাক্ষীজী ষে 
ভেবেছিলেন কংগ্রেস পদ্দত্যাগ করে আবার সংগ্রাম করবে তাঁর দরকারই হয় না । 

বড়ো বড় সমস্যার প্রথমটা! ছিল সিভিল লাভিস ও আত্মির ভবিস্তাৎ | স্থির হয়ে গেল 
ঘে যারা অবসর চায় তার। যদি অভারতীয় হয়ে থাকে তবে তার! পেনসন তথ] ক্ষতিপূরণ 
পাবে। যারা কাজ করতে রাজী তারা যদি ভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা অবলর 
নেবার সময় পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পাবে। আর যার। অভারতীয় তাদের কপালে 
ক্ষতিপূরণ নেই, কিন্তু আর যা সব আছে। অবসর নিলে তারা পেনসন পাবে, কাজ 
করলে তার! মাইনে ইতাষ্্দি আগের মতো পারে। তাদের গ্রস্পেক্টস বরং আরো ভালো 
হবে। স্ৃতরাং ক্ষতিপূর্ মুখে এনেছ কি মরেছ। 

এরপরের সমস্যা হলে! মাট্নরিটির ভবিষ্যৎ । তারা ঘি তাদের জন্যে আলাদ। 
একটা! রাষ্ট্র চায় তবে কি মেজরিটি তাতে রাজী হবে? এই ষে প্রশ্ন এট] ওয়েভেল 
থাকতে মিটল না, তিনি ব! অন্যান্ত ব্রিটিশ আম্মির লোকেরা সৈম্যদল ভেঙে দেবার 
পক্ষপাতী ছিলেন না । কত কষ্টে গড়া হয়েছে যাকে তাকে কি এককথায় তছনছ করে 
দেওয়া যায়? ওয়েভেলকে গান্ধী ভূল বুঝেছিলেন, আরে। অনেকে ভূল বুঝেছেন। 
তিনি কিন্তু পার্টি*নের বিপক্ষেই ছিলেন । তাঁর ছিল আজর এক পরিকল্পনা! | তাতে 

ব্রিটিশ নরনারীর জীবন নিরাপদ হতো, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের জীবন বিপঞ্জ হতে! । কে 
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জানে হয়তো! বিপন্ন হয়েই ওর! নিজেদের মধ্যে একট] ঘরোয়া! মিটমাট করত। তৃতীয় 
পক্ষের সাহায্য নিত না। গান্ধী তে! একটা ঘরোয়া! মিটমাঁটই চেয়েছিলেন, তাতে 

তৃতীয় পক্ষের হাত থাকত ন1। 
কিন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়েভেলকে সরিয়ে দিয়ে মাউপ্টব্যাটেনকে পাঠালেন ৎ 

ভার আগেই ম্বোধণা1 করে দিলেন ঘে ইংরেজের! ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই 
অপপরণ করবে । ক্ষমতা! হস্তাস্তর কার হীতে করবে সেট? নির্ভর করবে দেশের নেতার। 

একমত ন। একাধিকমত তারই উপর । একাধিকমত হলে একাধিক হাতে, একমত 

হলে একহাতে । তার মানে ভারত ভাগ হয়ে যেতে পারে। যদি কংগ্রেস লীগ ভিন্নমত 
হয়। এই ওয়ামিংটা পেয়ে কংগ্রেস নেতারা যে লীগ নেতাদের সঙ্গে হাত মেলাবার 
চেষ্টা করলেন তা নয়। আর লীগ নেতার। ষে বিন্দুষাত্র সচেষ্ট হলেন তাও নয় । তাদের 
কাছে ওট! ওয়ারন্িং ন। হয়ে গ্রীন সিগনাল । দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে এর মধ্যে 

আশঙ্কার কী আছে? এ তে। পরম আশ্বাসনার কথ! । 

মাউণ্টব্যাটেন আসার আগেই রব উঠেছিল পাণ্চাব ভাগ করা হোক। কিছুদিন 
যেতে না যেতেই প্রতিধ্বনি উঠল বাংল! ভাগ করা হোক। গাদ্ধীজীর অমতে কংগ্রেস 
প্রদেশ ভাগে রাজী হয়ে যায় । মাউণ্টব্যাটেন ধখন বলেন যে কীণ। দেশভাগের বেসিস ছাড়া 
অন্য কোনে। বেসিসে মিটমাট করবেন ন তখন কংগ্রেম মেতারা৷ বলেন, বেশ তো, সেই- 

সঙ্গে প্রদেশ ভাগও হয়ে যাক । তখন দ্বিতীয় সমশ্যাটার মীমাংসা! হলো । একটা নয়» 

ছুটে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে ক্ষমতা! হস্তাস্তর কর] হবে। তার্দের মধ্যে সরকারী বিভাগ- 

গুলো ভাগ করে দেওয়া হবে। অখণ্ড ভারত নয়, দ্বিখণ্ড ভারত। অখগ্ু বঙ্গ নয়, 

দ্িথণ্ড বঙ্গ । অথগ্ড পাঞ্জাব নয়, দ্বিথণ্ড পাঞ্তাব । আসামের থেকে সিলেট বিচ্ছিন্ন হয়ে 

পূর্ববঙ্গের সামিল হবে, যদি লোকে তাই চায়। তেমনি টিনা সীমাস্ত প্রদেশ 
পাকিস্তানের সামিল হবে, যদি লোকে চায়। 

অতি সহজ সমাধান । দসপ্টীিটি টব 

কংগ্রেসী মুসলমানদের কী দশ] হবে। তাদের একুলও গেল, ওকুলও গেল। তেমনি 
ছুই বরাষ্ট্রের মাইনরিটিদের কী হবে । এসব ভাববেন আর কে? সেই গাঙ্ষী। কিন্ত 
তার সহকর্মীরা যখন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে মীমাংসা! করে ফেলেছেন আর মুসলিম লীগও 
ঘখন লে মীমাংসায় সম্মত তখন 'তিনি একা কী করতে পারেন? দেশকে ভাক দিয়ে 
বলতে পারেন, এ লমাধান ঠিক নয়। এটা আগ্রা করো। কিন্ত কোন সমাধানট। 
ঠিক? কোনটা নিভূর্ন? ক্যাবিনেট মিশনের সমাধান তো! তিনি নিজেই সংশোধন 
করতে চেষ্ট। করে বিফল হয়েছেন । 
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আলামের মায়! না কটালে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অপরের গ্রাহথ হবে ন1। আর 
ভাতে যে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা! করা হয়েছে মেট! কংগ্রেস নেতাদের অগ্রাহ। তার। 
বরং ঘিকেন্দ্রীকরণ নেবেন, তবু বিকেন্দ্রীকরণ নয় । কিন্ত বিকেজীবরধ নিলে এই সর্ডে 
নেবেন যে বাংল! ও পাঞ্জাব ছিধাবিভক্ত হবে। 

গান্ধীজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে বাংলা অস্তত ভাগ না হয়। তেমনি 

আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বীণা ৷ তেমনি বাংলার গভর্নর বারোজ | তিনি ইউরোপীয়দের 
দিক থেকে । কিন্তু সেট] সম্ভব হতো! অন্য একটি ফরমূল! মেনে নিলে। পার্টিশন 
ফরমূল! নয়, বলকান ফরমূল| | অর্থাৎ ক্ষমতার হস্তান্তর হবে প্রদেশওয়ারি । পরে 

প্রদ্দেশের সঙ্গে প্রদেশের জোড়া লেগে অথগ্ড ভারতও হতে পারে, দ্বিখ্ড ভারতও হতে 

পারে, বহুধণ্ড ভারতও হুতে পারে। ওই ফরমূলাটিও মাউপ্টব্যাটেনের ঝুলিতে ছিল। 
তার ইউরোপীয় সাঙ্গোপাঙ্গরা ওটি উদ্ভাবন করেছিলেন। কতকটা ইউরোপীয় স্বার্থে, 
কতকট। মুসলিম স্ার্থে। ও ফরমুল। মেনে নিলে বাংলা ন্বতস্থ হতে পারত, আসামও 
স্বতন্ত্র হতে পারত, ছুই মিলে অর্ধ পাকিস্তান হতে পারত। কিন্ত জবাহরলাল জানতে 
পেরে ওট] নাকচ করেন ও পার্টিশনের ভিত্তিতেই মীমাংসা করেন । ছুটে মন্দের মধ্যে 

ষেট1 কম মন্দ সেটাই বেছে নেন। জনমতও সেইটের পক্ষে । 
এমনি করে দ্বিতীয় বৃহৎ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া! গেল। মাইনরিটির ভবিষ্যৎ কী হবে 

তার উত্তর । এর পরে তৃতীয় বৃহৎ প্রশ্ন । ইউরোপীয়দের ভবিষ্যৎ কী? তারা এদেশে 
ছুই শতাব্দী ধরে ব্যবসাবাণিজ্য করে আসছেন । তাদের কি তবে পাততাড়ি গুটোতে 

হবে? সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়। মানে কি বাণিজ্য গুটিয়ে নেওয়া! ? এর উত্তর, ভারত ও 

পাকিস্তান ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে কমনওয়েলথে অবস্থান করতে সম্মত। একবার 

যখন এই প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে গেল তখন মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে 
১৫ই অগাস্টের মধ্যে সব কিছু সেরে ভারত থেকে অপসরণ করবেন। আর দেরি করার 
কারণও ছিল না ইচ্ছাও ছিল না। 

ইংরেজর] গান্ধীজীর সঙ্গে মীমাংসার আশ। ছেড়ে দিয়েছিল। কিছুতেই তিনি 

মাইনরিটিদের ভবিস্যতের প্রশ্নে আপন করতেন না । তার মতে ওর মীমাংস। ব্রিটেন 

থাকতে নয় । ওট]1 আমাদের ঘরোয়া প্রশ্ন । আমরা! ছু'ভাই যেমন করে পারি মেটাব | 

দরকার হণ্পে লড়ব। আর নয়তো! দেশ ভাগাভাগি করব। কিন্তু কেউ আমাদের 

মাঝখানে থেকে নীলাম দর চড়িয়ে দেবে না। আগে ইংরেজ যাক, হয় কংগ্রেমের হাতে 

মার! দেশট। দিয়ে ঘাক, নয় লীগের হাতে । কিন্তু তার ও প্রস্তাব কেউ সমর্থন করে 

না। ওটা কাজের কথ নয় । 
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অথচ মাইনরিটির তথিস্তৎ অনিশ্চিত রেখে ব্রিটেন এদেশ থেকে বেরোতে পারছিল 
না। দেয় রাজ্যদের লে তাদের নিজেদের হাতে জমর্পণ করতে প্রস্বত ছিল। 
প্যারামাউণ্ট পাওয়ার নিজেও থাকবে না, আর কাউকেও করবে না। কার্যত ওরা 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেই জুড়ে যাবে। ওদের জন্যে ব্রিটেনের মাথাব্যথ। ছিল ন।। 
ছিল মুসলিমদের জন্যে । তার একটা কারণ তে! এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে ওরা 
মোটের উপর সংগ্রামের বাইরে থেকে পরোক্ষভাবে সাহাষ্য করেছে । তা ছাড়া আরো 
একটা কারণ ছিল। সেট আমার এক ইউরোপীয় বন্ধুর মুখে শুনি। পার্টিশন হতে 
যাচ্ছে এইজন্যে যে, “ওদেশের মিভল ইস্টার্ন পলিমির অঙ্গ হচ্ছে এদেশের মুসলিম 
পলিসি। এখানকার মুসলমানদের চটালে মিডল ইস্টে আমর। টিকতে পারব না 1” 

পার্টিশনে রাজী ন। হলে যা হতে। তা বলকান স্থষ্টি। গান্ধীজীর তাতে আপত্তি ন। 
থাক কংগ্রেসের ছিল। রাজনীতিতে সেইটেই বরণীয় যেটাতে কম মন্দ। পরে 

গান্ধীজীও সেট! বুঝতে পেরে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন করেন। দিদ্ধাস্তট! তাঁদের, 
সমর্থনট। ভাব । এরপর তিনি নোয়াখালীতে ফিরে যাবার জন্যে রওন! হন। কিন্ত 

পথে কলকাতায় সুহরাবদর্গ তাঁকে আটক করেন । কলকাতার মুসলমানর! সন্স্ত । কে 
জানে ১৫ই অগাস্ট কী হয়! হিন্দুরা হয়তো প্রতিশোধ নেবে। তারপর সারা বাংলা 
জুডে হিংস প্রতিহিংসার তাণ্ডব চলবে । গাদ্ধীজী কলকাতায় থামেন ও তাঁব অলৌকিক 

প্রভাবে অবস্থা শাস্ত হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য | 

॥ পচিন ॥ 

অবশেষে এল সেই অমৃতময় দিন যেদিন আমরা! জেগে দেখলুম যে আমরা! স্বাধীন । 
ছু'শে। বছরের বিদেশী রাজত্ব কখন একসময় হ্বপ্রের মতো! মিলিয়ে গেছে । যাবার সময় 

ইংরেজর। আমাদের হৃদয় জয় করে গেল। আমরাই যাউন্ব্যাটেনকে আরে কিছুদিনের 
জন্তে ধনে রাখলুম, ধাতে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও পাকিস্তানের সে সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ 

হয়। 
গান্ধীজী খন কুইট ইত্ডিয্! বলেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে ইত্তিহাস তার 

অন্যরকম অর্থ করবে ? ভারতেরই একাংশ হবে পাকিস্বান ? সেখান থেকে কুইট করে 
আসবেন খাবতীয় হিস্মু ও শিখ রাজকর্মচারী? আর পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আধকোটি 
হিন্দু ও শিখের জনতা? তিনি ধর্দী কলকাতায় একটি মিশ্াক্র না ঘটাতেন তবে 
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পূর্বপাকিস্তানের হিনদুরা'ও পুরোপুরি না হোক বহুপরিমাণে পশ্চিমপাকিস্তানের হিন্দুদের 
পদ্াঙ্ক অনুসরণ করত। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও । 

অপরপক্ষে ভারতের যে অংশ নিজের নাম হিন্দৃস্থান না রেখে ভারত রাখে সেখান 
থেকেও কুইট করে যান অধিকাংশ মুসলিম রাঁজকর্মচারী, কিন্তু কতক থেকে যান এই 
কারণে যে ভারত ঘোষণা করেছে তার রাষ্ট্র ধর্মনি্বিশেষ রাষ্ট্র, সেকুলার স্টেট । সেখান 
থেকেও কুইট করে যায় আধকোটি মুসলমানের জনতা, কিন্তু তার বহুগুণ থেকে খায় 
এইজন্যে যে ভারত কেবল হিদ্দুদের দেশ নয়, এদেশ ধর্মনিধিশেষে সকল ভারতবাদীর। 

গান্ধীজী যখন কলকাতায় বসে পূর্বদ্দিকট৷ সামলাচ্ছেন তখন পশ্চিমদিকট] 
সামলাবার জন্যে তার মতো। কেউ ছিলেন ন1। মাউন্টব্যাটেনের ধারণ! গান্ধী যদি সে 
সময় পাঞ্াবে থাকতেন তা হলে অত বড়ো একট! বিপর্যয় সেখানে ঘটত না। 

অহিংসার চরণে নৌসেনাপতি ও রাজবংশীয় পুরুষের এই নতিম্বীকার সোনার অক্ষরে 
লেখা থাকবে । মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজীকে আখ্য। দেন “ওয়ান ম্যান বাউগ্ডারি ফোর্স | 

কিন্ধ বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের এমন কয়েকটা তফাৎ ছিল যা মনে রাখলে পশ্চিমের 

্র্যাজেভীর হেতু বোঝা যায়। সেখানে কাজ করছিল তিন পক্ষের উচ্চাভিলাফ। শিখ, 
মুসলমান ও হিন্দু। প্রত্যেকেই ষোল আনার মালিক হবে। তাঁর জন্যে হাঁতিয়ার 
সংগ্রহ কর! সাত বছর ধরে চলেছিল । শেষের দিকে প্রদেশভাগের রব ওঠে, সেটা কিন্তু 
মুসলমানের তরফ থেকে নয়। মুসলমান তার ষোল আনার দ্লাবীতে অটল । তারপর, 
ভাগাভাগির প্রস্তার যারা! তোলে তার] ভেবেছিল তাদের খুশিমতো৷ ভাগ হবে, অন্তত 

লাহোরট। তাদের ভাগে পড়বে । হলে! নিরপেক্ষভাবে, শিখ ও হিন্দুর বিস্তর প্রিয় স্থান 
ও গ্রচুর ভূসম্পর্তি মুনলমানের ভাগে পড়ল। লাহোর-__রণজিৎ সিংহের লাহোর-_ 
শতবর্ষ পরে শিখরা ফিরে পেলে! না, তাদের বদলে পেলো মুসলমানরা | ওটা যেন 

কলকাতা শহর পাকিস্তানকে দেওয়া । সেরূপ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও কি লালে লাল হযে 
যেত না? 

পাকিস্তানের নেতার৷ হিন্দু ও শিখকে পাকিস্তানেই রাখতে চেয়েছিলেন। তাই 
তাঁদের জাতীয় পতাকার একতৃতীয়াংশ লফেদ | ঝীণ! সাহেব তো পাকিস্তানের গতর্নর- 
জেনারেল হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এখন থেকে কেউ হিম্ু নয়, 
কেউ মুদলিম নয়, সকলেই পাকিস্তানী, সকলের জন্যেই পাকিস্তান । কিন্ত সেই তিনিই 
সরকারীভাবে পাঁকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট আখ্য। দিয়ে মুসলমানফেই দেবেন তার 
প্রথমস্রেণীর নাগরিকত্ব । যাঁর] মুসলমান নয় তারা হলো জিশ্মি। না, মৃত্তিপূজক ঘারা 
তার! জিশ্মি হবারও যোগ্য নয়। অনেকেই জানেন না যে ইসলামিক স্টেট ফৃত্তি- 
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পূজকদের অস্তিত্বই স্বীকার করে নাঁ, যেমন হ্বীকার করে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের অস্তিত্থ 

ইললামিক স্টেটে মৃত্তিপূজ। যার! করে তার! হয় কাজ ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, 
নয় দেশত্যাগ করবে, নয় কোতল হবে। চতুর্থ পন্থা! নেই। 

তবে কার্যত এর প্রয়োগের বেল! উদ্দারত1 আসে । ভারতের মাটিতে যৃত্তিপূজকদের 
সংখ্যা এত অধিক, আর তার্দের হাতে এত বেনী অস্ত্রশস্ত্র যে তাদেব সবাইকে মুসলমান 

কর সম্ভব হয় না। কোতল করাও কাজের কথা নয়। চাষ করবে কে? খাজন। 

দ্বেবে কে? আর দেশত্যাগ করে যাবেই বা! তার! কোথায়? মুসলিম স্ুলতানরা। ক্রমে 
দেশের রীতিকেই রাষ্ট্রের নীতি করেন। যার ঘার ধর্ম তার তার। তবে ত্ার। 

ইসলামকেই করেল রাজধর্ম। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে যা গডে ওঠে তা ধর্মরাষ্্র নয়, 
রাষ্ট্রধর্ম । ইসলাম রাষ্ধর্ম হয়েই ক্ষাত্ত হয়, ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপনের স্বপ্পু বিসর্জন দেয় । 
আকবর তে। তাকে রাষ্রধর্মের মর্যাদাও দেন না, তবে সেটা পরবর্তী আমলে ফিরে 

আসে। 
এতকাল পরে আবার শোনা গেল ইসলাম য! দে হাজার বছর আগে গড়তে 

চেয়েছিল, কিন্তু সাতশে। বছর হলো পারেনি সেই জিনিসই আবার গড়বে পাকিস্তান । 
এ্রসলামিক ধর্মরাষ্্র। বলতে গেলে সাতশো! বছরের ভারতীয় ইতিহাসকেই সে উল্টে 

দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে পুনঃগ্রবর্তন করবে। এতকাল মন্দির ও মসজিদ 
পাশাপাশি দেখ! গেছে, যেমন মুসলিম রাজ্যে তেমনি হিন্দু রাজ্যে। মুসলিম রাজার 
হিন্দু প্রজার প্রাণভয়ে হিন্দু রাজ পালায়নি । হিচ্ছু রাজার মুসলিম প্রজারাও মুসলিম 
রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে নিরাপত1 চায়নি । সাতশো। বছব পরে কী এমন হয়েছে যে হিন্দু 

শিখর! উর্ধশ্বাসে ভারতরাষ্ট্রে ছুটে আসবে আর মুসলমানরা পাকিস্তানে দৌড় দেবে? 
এমন যদি চলতে থাকে তবে তো পাকিস্তান অচিরেই হিচ্ছুশূন্ত হবে, আর তারতরাষ্ট 

মুসলিমশূন্য । 
এপারেও একদল ধুম ধরলেন যে ভারতরাষ্্কেও করতে হবে হিন্দরাষ্ট্র আর 

হিচ্ুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম । এটাও সেই পাকিস্তানী ছুই নেশনতত্বের অনুসরণ, ভারতীয় এক 
নেশনতত্বের অস্বীকৃতি । পাকিস্তানীর] যেমনটি করবে এ'রাও ঠিক তেমনটি করবেন । 
ওরা যদি হাজ্জার বছর পিছিয়ে যায় এরাও ধাবেন হাজার বছর পিছিয়ে । ওর] যদি 
আত্মহত্যা করে এ'রাও করবেন আত্মহত্যা । দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওর1 হুড়ে 
আঙুলটি নাড়েনি, দেশ আবার পরাধীন হলে গুদের কী আসে যায়? কিন্তু এরা তো। 
'াধীমতার জন্তে দুঃখ পেয়েছেন, তার যুল্য বোঝেন । তবে কেন সেই চোরাগলিতে পা 
দিচ্ছেন ঘ! একফিন পরাধীমতাতেই পৌছে দিয়েছিল ও আবার দিতে পারে। আসলে 
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ওট1 ছিল পাকিস্তানকে জব করার ও তার উপর চাপ দেওয়ার কৌশল । সেই 
কৌশলের অঙ্গ মুসলমানদের যেতে বাধ্য করা, হিঙ্ছুদের আসতে বাধ্য করা, বেআইনী ও 
বেসরকারীভাবে একটা লোকবিনিময় ঘটান । 

হিন্ছুরাও যে সমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে, হতে পারে রাতারাতি, এটা 
সেদিন আমাদের চোখে একাস্ত বিশ্ময়কর ঠেকে। এক একটা দেশের এক একট। 
প্যাটার্ন থাকে, সে প্যাটার্ন বুনে ঘায় তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। এদেশের 
প্যাটার্ন ইংরেজ আসার আগেও ছিল নান জাতির নান। বর্ণের নানা ধর্মের নানা ভাষার 

মিশ্র প্যাটার্ন। যা হাজার হাজার বছর ধরে ঘোরতর রূপে মিশ্র তাকে আজ হঠাৎ 

ক্ষমতা হাতে পেয়ে অমিশ্র করতে পারে ফেউ ! একজন মান্থষ ধর্মে মুসলমান, কিন্ত 
ভাষায় বাঙালী, পেশায় চাষী, মতবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী । সেকি থাকবে; ন। 
যেতে বাধ্য হবে? তাকে বাধ্য করার দায়িত্ব কে নেবে? রাষ্ট্র না বেসরকারী এক 
সংগঠন ন! উচ্ছৃঙ্খল এক জনত1? 

আমার এক বন্ধু দিল্লী থেকে ঘুরে এসে বলেন, “কংগ্রেস তো৷ নামেই রাজ] । প্ররুত 
রাজা আর এস এস । ভোট নিলে দেখ। যাবে গুদের মেজরিটি, কংগ্রেসের নয় 1” 

আমি হতবাক হই। ধার মুখে শুনি তিনি নিজেই কংগ্রেস মন্ত্রী । তিনি ভাবতেই 
পারেননি যে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার দিল্পীতেই পুত্বলিক1 হবেন । 

তাদের অবস্থা আরে! পরিষ্কার হলে। খন খবর এল ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য করতে 

গিয়ে আমার আরেক বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন কার হাতে, না তারই হ্বধর্মী একহহিম্ছু 
মিপাহীর হাতে। তাকে নির্দেশ দেওয়| হয়েছিল মুসলমানের উপর হামল। নিবারণ 
করতে, তা সে নিবারণ করল নিবারণকর্তাকে গুলি করে। 

হামল। চলবে, তাকে নিবারণ কর! চলবে না । একদিকে আর এস এস, আরেকর্দিকে 

পুলিশ, মাঝখানে ফাঁদে পড়া মুসলমান ৷ গভর্নমেপ্ট কি হিন্দু হয়ে হি্ছুকে মারবে ? না, 

হিশ্দুর লাত খুন মাফ ? মুসলমান যেথ! ইচ্ছ! যাক। 
সমুদ্রমস্থনে যে অস্ত উঠেছিল তা৷ সেবন করলেন ছুই রাষ্ট্রের নতুন দেবগণ। আর 

যে হুলাহল উঠেছিল ত? পান করলেন নীলকঞ্ঠ গান্ধী । তিনি তার কলকাতার মিশন 
সেরে নোয়াখালী খাত্র। করছেন, সেখানে গিয়ে তার অসমাপ্ত ব্রত সমাপন করতে হবে, 
এমন সময় দিল্লী থেকে এল জরুরি তলব। সেখানেও হলাহল উঠেছে, পান করবার 

জন্তে নীলকঠকে চাই । পূব মুখে যাবার মানুষকে পশ্চিম মুখে যেতে হলে। ৷ কে জানত 
যে অগস্ত্য যাত্রা ! 
পশ্চিমপাবিষ্তানের হিন্দু শিখ শরণার্থীর! দি্গীতে এসে মুসলমানদের ঘরবাড়ী 
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মসজিদ দখল করে বসেছে। তাদের ধারণা তারাই ভারতরাষ্ট্রের যথার্থ নাগরিক আর 

মুসলমানরা এখানে অনধিকারী। বহু হিন্দুর বিশ্বাস যে মুনলমানর। পঞ্চম বাহিনী, 
তাদের আম্বগত্য সীমাস্তের ওপারে, স্থৃতরাং তাদের বহিষ্কার ও লোকবিনিময়ই প্রকৃত 
সমাধান। ৃ্ 

মহাত্বাকে প্রতিদিন এর বিরুদ্ধ সংগ্রাম করতে হলো । এই অসত্যের বিরুদ্ধে। 
একট। অন্যায়ের উত্তর যে আরেকট। অন্যায় নয়, হিংসার উত্তর ষে প্রতিহিংসা নয়, 

বহিষ্কারের উত্তর যে বহিষ্কার নয়, সমস্যার সমাধান যে প্রতিশোধ নয় এসব কথ! দিনের 
পর দিন জনসাধারণকে বোঝাতে হলো। দেশ ভাগ হয়ে গেছে, সেট? দুঃখের বিষয় | 

তা বলে লোকভাগ হবে কেন? জনগণ যে এক ও অবিভাঙ্জ্য। জনগণ যদি অবিভক্ত 

থাকে তা হলে দেশভাগও তেমন ক্ষতি করবে না, কিন্তু লোকভাগ হবে ক্ষতিকর । আর 

সেটা যদ্দি হয় বেসরকারী ও বেআইনী, তার পদ্ধতি যদি হয় নিরীহ নির্দোষ সংখ্যালঘু 

প্রতিবেশীর উপর প্রতিশোধ তবে তো সম্পূর্ণ অহিতকর । 
এ যেমন তার জনদাধারণের প্রতি উপদেশ তেমনি রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি পরামর্শ 

তাদের সেকুল!র পলিসিতে স্থির থাকা পাকিস্তানের কাছে সমান সদ্দাচার প্রত্যাশ। করা, 

তার বদ আচরণের জবাব ধদ আচরণ নয় । এক্ষেত্রেও ঘ। করবার তা একতরফা! ভাবেই 
করতে হবে। কিন্তু এইথানেই তার সহকর্মীদের সঙ্গে মততেদ্দ ঘটে । তাদের মতে 
আস্তর্জাতিক খেলার নিয়ম হলে! রেমিপ্রোসিটি । একপক্ষ যা! দেবে অপরক্ষ তার পা্টা 
দেবে। ভালোর বদলে ভালেো৷। মন্দের বদলে মন্দ। বদল! নেওয়াই আস্তর্জাতিক 

নীতি। নইলে ওর! এদের ছুর্বল ভাববে । অন্যায়ের উপর আরো! বেশী অন্যায় 
চাপাবে। 

হিংসা আর প্রতিহিংসার, অন্যায় আর পাশ্ট অন্যায়ের ছুষ্ট বৃত্ত ভগ করাই হলো 
গাক্ধীজীর কাজ । তিনি রাষ্ট্রনায়ক নন। কিন্ত মন্ত্রণাদাতা। জবাহরলাল সেকুলার 
স্টেটের রাষ্ত্রীয় শক্তির স্ঘব্যবহার করলেন। শ্াস্তিস্থাপনের জন্যে ভাক দিলেন মান্্রাজী 
সৈল্কদের। তার। গুলী চালিয়ে হা্জাম৷ বন্ধ করল। রাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে সংখ্যালঘুর 
পক্ষ নিল। 

হিন্দুদের জন্যেই হিন্ুস্থান, না তারতীয়দের জন্যে ভারত এই প্রশ্নে সংঘাত গাক্ধীজীর 
উত্তরজীবনকে যেষন মহিমাময় তেমনি ট্র্যাজিক করে। হিন্ছুর দেশে হিন্দুর উপর গুলী 

চলছে দেখে কংগ্রেসেরই একভাগ জবাহরলালের বিপক্ষে চলে যায়, আর গান্ধী যেহেতু 
জবাহরলালের পক্ষে সেহেতু গান্ধীরও বিপক্ষে । ধারা ছিলেন পরম গান্ধীভক্ত তাঁরাও 
ষ্টার উপর বিরক্ক হয়ে ভাবেন তার হিমালয়ে চলে যাওয়াই তাঁলো। কিংবা আর 
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কোথাও । তাদের স্বাধীনতায় যেন তিনি হস্তক্ষেপ না করেন। ন্বাধীনতাটা ফে 

গাদ্ধীরই পুণ্যবলে অঞ্জিত এটা তুলে যেতে বেশীদিন লাগে না। গাক্ধীর পণ, তিনি 
মাইনরিটিকে পরিত্যাগ করবেন না। দিল্লীর মাইনরিটিকে শ্বস্থানে ও সসম্মানে রেখেই 
তিনি নোয়াখালীর মাইনরিটিকে হ্বস্থানে ও সসম্মানে রাখবেন। অপরপক্ষে তার 

সমাঁলোচকর। মনে করেন যে পাকিস্তানের উপর চাপ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে, আর ষদ্দি 
নাও হয় তাতে কী হয়েছে? চলে যাক না এখানকার মাইনরিটিরা ওখানে । চলে 
আঙ্ক না ওখানকার মাইনরিটির] এখানে । এই তো হিন্দুর আপনার দেশ । আর 
ওই তো মুসলমানের আপনার রাষ্ট্রী। যেন ওটাও হিশ্ছুর আপনার দেশ নয়, এটাও 
মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র নয় । 

শত্রুর অভাব ছিল না। তারা তো শেল হানবেই। বন্ধুরও অভাব ছিল না, 
তার। হাত ধরাধরি করে তাকে ঘিরে দাড়ান না, তার চারদিকে অভেগ্চ বাহ রচন। 
করেন না। জীবনের অস্তিম পর্বে তিনি শ্বজনপরিত্যন্ত অথচ সংকল্পে অটল। তার 

বন্ধুর ইচ্ছা করলেই তাঁর অনশনের পূর্বক্ষণেই তার দাবীগুলে। মিটিয়ে দিতে পারতেন, 
অথবা সঙ্গে সঙ্গে। আটাত্তর বছর বয়সের একটি বৃদ্ধকে ছয়দিন ধরে অনশন করতে 

হলো, তার কারণ সরকারী সহকমদের হৃদয় পাষাণ হয়েছিল । বাইরের সহ্ধর্মীদের 
হদয়ও | লোকের ধারণা তিনি পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিচ্ছেন 

ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তানের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি ছুটি রাষ্ট্রের একটিতে বা 
আরেকটিতে যোগ দিলেও হায়দ্রাবাদের নিজাম ও কাশ্মীরের মহারাজ! মনঃস্থির করতে 
পারছিলেন ন1। সুযোগ বুঝে একদল ট্রাইবাল কাশ্মীর আক্রমণ করেও তাতে পাকিস্তানের 
যোগসাজস ছিল জেনে মহারাজ! ভারতে যোগ দেন । তৎক্ষণাৎ ভারতীয় সৈন্য গিয়ে 

“কাশ্মীর উদ্ধার করে। হায়দরাবাদে যেরূপ রজাকরদের উপদ্রব চলেছিল তা অন্ত 

উপায়ে না মিটলে সেখানেও সৈগ্য পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্ত গান্ধী কি সেটা 
সমর্থন করবেন? সরকারী মহলে ক্রমেই একট] ধারণ। দু হচ্ছিল যে গান্ধী থাকতে 
বলগ্রয়োগের স্বাধীনতা নেই, স্থতরাং গান্ধীর থাকাট] অনাবশ্ঠক। তার ও তার 
অহিংসার এঁতিচাঁসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে । তেমনি গান্ধীজীরও মনে হয় যে কংগ্রেসেরও 
এঁতিহানিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে । 

লবণ যদ্দি তার লবণস্ব হারায় তবে আর কিসে তাকে লবণাক্ত করবে? কংগ্রেস 

তার লবণত্ব হারিয়েছে । গাঙ্বী-মতবাদ পরিত্যাগ করেছে। এখন পরিত্যাগ করছে 
গাক্থীকেই। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়তেই তার অধস্ভিত্ব। সামাজ্যবাদ আর নেই। 
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লভাইও চুকে গেছে । এখন তাহলে কংগ্রেসকে লোকনেবক নংজ্ঘে রূপান্তরিত করতে 

হবে। ক্ষমতা ধে জনাকয়েক নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত হবে এট তো! তিনি চাননি, 
যেমন ধনসম্প্ গুটিকয়েক পরিবারে কেন্ত্রীভূত হবে এটাও তিনি চাননি। তার 
পরিকল্পনা ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, হয়ে টাড়ায় দবিকেন্্রীকরণ। তিনি জনগণের ক্ষমতার 

হস্তাস্তর কামন। করেন। 

জীবনের শেষদিনের আগের দিন মার্গারেট বুর্কহোয়াইট তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। প্রশ্নের উত্তরে মহাত্ম। বলেন তিনি যে একশে] পচিশ বছর বয়স অবধি বাচবেন 

সে আশ] তিনি হারিয়েছেন । কিন্তু কেন? মাঞ্কিন লেখিক। ও ফোটোগ্রাফার জানতে 
চান । 

503599059 01 0176 (9111015 10910105101089 10 05৩ 0114০ [00 1101 %/21 

€0 11৮6 10 09110999 9100 1019019985. [ 08106 001101100,,..) [ও 

10909902100 ] ৬/81060. 

70008000115 175 0101060. 00 5৪ 5200 01 ০011012) 82৮5 16 ৪ (150 

8100 181) 8 1060 006 901010106 ৬1)561, 4306 1189 8০1/1968 816 1169090১১ 

15 ভ501 009 44151006111 5100010 9899 11] 800 00131181006, 050. 1 51:91] 

11৮৩ 00 09 0736 130000790 800. 1%/5015-5০ 55819 010. 

এর পরে আরে ক্ষয়েকটি প্রশ্ন । তারপরে পরমাণু বোমার প্রশ্ন । পরম হিংদাঁর 
প্রশ্ন। পরমাণু বোমার সঙ্গে তিনি কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ? 

44৯1) 21015 105 5919১ “০৬ 9081] 1 2095০700961 055 90911029 

(01560 085119 10 1015 88115 10805 01 ৪ 00019181) 8110 01151) 176 16191199, 

দু ০৪ 10656 1 0/ 10189০91001 80010. 179 6101017851560 016 10৫৫ 

48901009 8100. 1 85190 ৬1086001102 16 ৬০০৫৫ 096, ॥ 

“[ 11] 00550 80051800100, 1 55111180680 200 81851165715, ] ৮11] 

00106 ০0 10 (129 090 ৪104 151 105 01106 856 [1১8৬০ 00% 0৩ ০৩ 01 

5৮11 92817091 1310.5 

[৩ 08050 0801 00 1085 908010828 00: 2 100159100 69016 900070012. 

+11)5 1011011110৮ 9০৩ 00 0059 107) 1819 £1696 00618100800, 

830৮ 0980 100805 20 00 1398715 00৪6 195 111 1000 00706 00 199107 ০০1৫ 

1০8০৮ আট 60 0৮0 9100 035 ০055 0810 199 061150.৯.১..০, 

১৫৬৮ 



পরের দিনই তার অগ্নিপরীক্ষ। প্রার্থনাপূর্ণ ক্রিয়াসছযোগে তিনি মৃত্যুষাণের 
সম্মুধীন হন। সম্পূর্ণ প্রস্ততভাবে ভগবানের নাম করেন, “হে রাম ! হে রাম!” তাঁর 
মুখমগুলে মন্দের আভাস নেই। তার সাধন সার্থক। তার জীবন সথসমাণ্ত। ওই 
তীর ক্র,শিফিকশন। 

২০শে অগান্ট ১৯৬৯ 





পরিশিষ্ট 





গ্বাস্ীত্ব 

আলমোড়া বেড়াতে গিয়ে এক বাঙালী ভাক্তারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অবসরপ্রাপ্ত 
মিলিটারি সার্জন । অগাস্ট আন্দোলনের পর বছর ঘুরতে চলল। গান্ধীজী তখন 
পুণায় খান্ প্রাসাদে বন্দী । 

ডাক্তার সাহেব যখন লগুনে পড়াশুন! করতেন তখন গান্ধী এলেন দক্ষিণ আফ্রিকা! 
থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে । সত্যাগ্রহ ততদিনে আরম্ভ হয়ে 

গেছে । কিন্তু খুব কম লোকেই তার খবর রাখে । সাবারকর সেসময় লগ্নে ছিলেন । 

একদিন গান্ধীর সঙ্গে তার আলোচন। হয় । হিংসা! অহিংস] নিয়ে তর্ক ওঠে । 

সাবারকর বলেন, “গান্ধী, মনে করুন একটা বিরাট বিষধর সাপ আপনার দিকে 

তেড়ে আসছে । আর আপনার হাতে আছে একগাছা। লাঠি। আপনি কী করবেন? 
মারবেন মণ মরবেন ? 

গান্ধী উত্তর দেন, “লাঠিখানা আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। পাছে ওকে মারবার 
প্রলোভন জাগে |” . 

প্ধর্ষে আপনি আমার গুরু হতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিতে নয় ।” এই বলে 
সাবারকর শেষ করে দেন । 

দু'জনেই গুরা হিন্দু । কেউ কারে! চেয়ে কম হিন্দু নন। কারণ হিন্দুদের এঁতিহা 
কেবল অহিংসারও নয় ; কেবল হিংসারও নয়। শাস্ত্রগ্রন্থে যেমন অহিংসার প্রশস্তি 

আছে তেমনি অস্ত্রধারণের সমর্থন আছে। ইতিহাসে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটেছে, 
আবার কলিঙ্গবিজয়ের পর যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষাস্তি দেবার মহৎ দৃষ্টান্ত আছে। 

গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরেও সেই একই তর্ক বার বার বিভিন্ন জনের সঙ্গে 

উঠেছে । অসহযোগ আন্দোলনের সময় উঠেছে, তার দশ বছর পরে আইন অগান্ত 

আন্দোলনের সময় উঠেছে, আরে! দশ বছর বাদে অগাস্ট আন্দোলনের সময় উঠেছে । 
ইংরেজ যখন আঁপনা হতে ভারত ছেড়ে ঘেতে উদ্যত মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 

সময় উঠেছে । দেশ ষখন ছু'ভাগ হয়ে গেল তখনো সেই একই তর্ক জনমতকে হুণভাগ 
করে দিল। আজও সে বিতর্কের অবসান হয়নি | 

হিংসাবা্দীরা অবশ্ট দলে ভারী, কিন্তু অহিংসাবাদীদেরও একট শিবির আছে, দে 
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শিবির একট দিনও নিপ্রিয় ছিল ন। ও থাকেনি। গান্ধী নেই, কিন্ত তার নেতৃত 

আছে । তার আত্ম! মার্চ করে চলেছে । কিছু লোক তার অনুসরণ করে চলেছে । 

শুধু ভারতে নয়। ভারতের বাইরে ইটালীতে, ফ্রান্দে, আমেরিকায়। প্রায় 
প্রত্যেক দেশেই অহিংসাবাদী ব্যক্তি আছেন, কিন্ত গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন তার মাত্র 

কয়েকটি দেশেই । সেসব গোষ্ঠী প্রধানত শুদ্ধভাবে জীবন পরিচালন? করতেই ব্যাপৃত। 
প্রচার বা আন্দোলন ব1 অত্যাগ্রহ করতে প্রস্তত নন। লঙ্ঘবদ্ধ ক্রিরা দেখা যাচ্ছে 

দলচির নির্দেশে দিসিলিতে | মার্টিন লুথার কিং-এর নির্দেশে আমেরিকায় । 
ক্যাথলিক ওয়ার্কার” পত্রিকার নাম এদেশের লোক জানেন না । আমেরিকার 

এই পত্রিকাটি ধাদদের মুখপত্র তারাও একটি গোষ্ঠী। কিন্তু তদের প্রেরণ! শ্রীষটধর্মের ' 
আর্দি এঁতিহা। ভারতীয় অহিংস এ্রতিহা নয়। অথচ তার গান্ধীকেও আপনার 

করে নিয়েছেন। প্রায়ই ত্তার দৃষ্টান্ত দেন, উক্তি উদ্ধার করেন। গত কয়েক শতকের 
মধ্যে গান্ধীর ধারে কাছে দ্রাড়াবার মতো৷ কোনো গ্রীষ্শি্য ন। থাকায় গান্ধীই তাদের 
একমাত্র আধুনিক পথপ্রদর্শক । হিন্দু বলে তার! তাঁকে পর ভাবেন ন]। 
গান্ধীজীর শিবির এখন বহুদূর বিস্তৃত । যেমন শ্রীষ্টানদের মধ্যে তেমনি বৌদ্ধদের 

মধ্যেও তার মতবাদে বিশ্বাসী আছেন । তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও । ইহুদীদের মধ্যেও। 

অহিংস এমন এক তত্ব যার কোনে। দেশ-বিদেশ বা ধর্মবিধর্ম নেই । হিন্দু জনমত যেমন 
ছুই ভাগে বিভক্ত খ্রীষ্টান জনমত তেমনি । বৌদ্ধ জনমতও তেমনি । মুসলিম 
জনযমতও তেমনি । আধুনিক জগতের সর্বত্র হিংসা অহিংসার দোটানা দ্বেখা যাচ্ছে । 
কোথাও বেশী কোথাও কম। যেখানেই অহিংসাবাদী মণ্ডলী আছেন সেখানেই গান্ধীর 
চিন্তা ও কর্ম তাদের আলো! দিচ্ছে। 

তবে পথটা কঠিন । এত কঠিন যে গান্ধীর অন্নুসরণ করতে সাহস হয় না। বিষধর 

সাপ যার দিকে তেডে আসছে সে কি গান্ধীজীর কথায় লাঠি ছু'ড়ে ফেলে দেবে? সাপ 

ঘর্দি অত বড়ে। ত্যাগের মহিমা না বোঝে, যদি ছোবল মারে, তখন? তার চেয়ে 

লাঠিখানা থাকলে সাপকেই ভয় দেখানো যায় । খবরদার, সাপ! আর এগিয়েছ কি 

মরেছ ! 
সাপের দাত ইতিমধ্যে পারমাণবিক হয়েছে । লাঠিও আর বাঁশের তৈরি নয়। সেও 

নিউক্লিয়ার না হলেও কন্ভেনশনাল। অবশ্ঠ ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে। সংঘাতটা ফেক্ষেত্রে 
দুই রাষ্ট্রের মধ্যে নয়, একটি রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে, সেক্ষেত্রে নাগরিকর। 
অপেক্ষাকৃত নিরস্ত্র । গোটাকতক বন্দুক রিভলভার হাতে থাকতে পারে, কিন্তু নেরকম 
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লাঠিতে সাপ মরে না। মাঝখান থেকে প্রাণ যায়। সে প্রলোভন না জাগাই 
ভালো । পাছে প্রলোভন জাগে সেকথা ভেবে ওরকম হাতিয়ার হাত থেকে ছু'ডে ফেলে 

দেওয়াই শ্রেয়। 

তাব মানে কি সাপের পায়ে আত্মসমর্পণ? না, অহিংসার অর্থ আত্মসমপণ্ণ নয় । 
অহিংসাও একপ্রকার অস্ত্র। সে অস্ত্র অনৃশ্য থেকে কাজ করে। সাপ তার পাল্টা দিতে 

জানে না। সাপ যদি পাল্ট। দিতে চায় তো৷ তাকেও অহিংস হতে হবে। গান্ধীজী 

বিশ্বাস করতেন ষে তার প্রতিপক্ষও তারই মতো! মানুষ, হিংসাবাদী হলেও হিংস্র প্রাণী 

নয়। আর হিংস্র প্রাণী হলেই বা কী? প্রাচীন খষির৷ হিংস্র প্রাণীদেরও অহিংসা 
দিয়ে বশ করতেন । অহিংস! যদি সং্পূর্ণ নিভাঁক ও সপ্রেম হয় তবে তার ক্রিয়। হিংস্র 
প্রাণীর অস্তরেও হবে। 

কথা হলে পৃথিবীতে ক'জন মানুষ সম্পুর্ণ নিভীক ও সপ্রেম? খতকরা একজনও 

নয়। ভিতরে ভয় আর ছেয়, বাইরে অহিংসার অভিনয়, একি কখনো! সঙ্কটকালে 
উদ্ধার করতে পারে? প্রাচীন খষি বা মধ্যযুগীয় সম্ত কবে কোন্ সংগ্রামে জনগণকে 

নেতৃত্ব দিয়েছেন, জিতিয়ে দিয়েছেন? ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসা অবলম্বন করেছেন 

অনেকেই। প্রাণও দিয়েছেন ৷ কিন্ত গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য হলে৷ বহুলোককে সঙ্গে নিয়ে 
জাতীয় জীবনেও অহিংসার প্রয়োগ করা, একটার পর একটা ইস্থৃতে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে 

নামা । ইতিহাসে অহিংসার নজীর অনেক আছে, কিন্তু অহিংস পদ্ধতির বলপরীক্ষণ 
গান্ধীজীর নেতৃত্বেই প্রথম । নিক্ষিয় প্রতিরোধের নজীর অনেক আছে, কিন্তু সক্রিয় 

সত্যা গ্রহের এপিক উদাহরণ অভূতপূর্ব | 
কী করে সম্ভব হলো এ কীত্তি, যখন শতকরা একজনও সম্পুর্ণ নির্ভীক ব৷ সপ্রেম 

নয়) যখন ভয় আর ছেষ অতি ব্যাপক? এর উত্তর, একজন তো সম্পূর্ণ নিভীক ও 
সপ্রেম ছিলেন, তাঁর তে। কোনে! ভয়ভর বা ছ্বেষহিংসা ছিল না। তার প্রভাব আর 

সকলের উপর সর্বক্ষণ কাজ করছিল । “তাই তারাও কতক পরিমাণে নির্ভীক ও সপ্রেম 

হয়েছিল, ভীতি আর বিদ্বেষ কাটিয়ে উঠেছিল। সেই একজন না থাকলে এ কীর্তি 
সম্ভব হতে1 না। 

অবশ্ঠ গান্ধী ন। হলে যে ভারত স্বাধীন হতো! না! তা নয়। অহিংস! ন! হলে যে 

জনগণ লড়াই করত ন। তা! নয়। কলম্বস ন। হলে যে আমেরিক। আবিষ্কার হতে না তা 
নয়। কিন্তু একটি বিশেষ দেশে ও একটি বিশেষ কালে যেট। হয় সেট। নিশ্চয়ই কোনো 

এক আকন্মিক কারণে নয়। তার পেছনে বন্থ কার্ষকারণের সংযোগ আছে, একমুখীনতা 
আছে । তাছাড়া! ব্যক্তিকেও তা এঁতিহাসিক গুরুত্ব দিতে হবে। ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক । 

১৬৫ 



তার জগন্নাথের রথ ব্যক্তিমুখাপেক্ষী নয় । তা৷ হলেও দেখ! যায় ব্যক্তিবিশেষের হাতেই 
তার সারথির ছড়ি। সেই ছড়িখান। দেখেই লোকে রথের রশি ধরে টানে । তাদের 
রথ টানার সাধ তিনিই মেটান। সেইজন্য তার! তার ডাক শোনে। 

গান্ধীজী একবার বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি আন্দোলনই তাঁর ঘাড়ে চাপানে। । 
অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন যে আন্দোলন ন] করে তার উপায় ছিল না। চাহিদা ছিল 

বলেই জোগান দিতে হলে।। অন্রনের মতে। তিনিও নিমিত্বমাত্র । ইতিহাসের 

নিমিত্ত । তিনি করেছিলেন, তা নয়। তাকে দিয়ে করানে। হয়েছিল । 
অনেকের ধারণ! গান্ধীজীই তাঁর ব্যক্তিগত অহিংস! দেশের লোকের ঘাডে চাপিয়ে 

দিয়েছিলেন। সেইজন্যে তার যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সাধের অহিংসাও গেছে । যেটুকু 
আছে সেটুকু বরাবরই ছিল। জৈন ও বৈষ্ণবদের জীবে দয়া। নিরামিষভোজন | 
প্রাণীহত্যার অপ্রবৃত্তি। রাজনীতির সঙ্গে তার কোনে। সম্পর্ক নেই। 

যে অহিংস! জীবনের সর্ববিধ প্রকাশের সে সম্পর্কযুক্ত মে কখনে। রাজনীতির সঙ্গে 

সম্পর্বশূন্য হতে পারে না । গান্ধীজীর মতে রাজনীতিতেও অহিংসার স্থান আছে, যেমন 
ব্যবসাবাণিজ্যেও সাধুতার স্থান আছে। যার! প্রতিদিন মানুষকে $কায় তারা 

নিরামিষভোজী বলেই অহিংস নয়। অপর পক্ষে একজন আমিষতোজীও লাধু হতে 
পারে । অহিংস হতে পারে। মান্ষের সঙ্গেই মানুষের প্রধানত কারবার । মান্ুষেব সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্ক শোষণশৃন্য ও হিংসাশৃন্য হওয়! দরকার । শোষণ ও হিংসা যেখানে আছে 
মানুষকে তার প্রতিকার করতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। তা হলেই রাজনীতি 

এসে পড়ে । আর রাজনীতি যদি আসে তবে অহিংস পদ্ধতিও আসে বা! আসা উচিত। 
যতদিন ন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শোষণমৃক্ত তথা হিংসামুক্ত হচ্ছে ততদিন 

রাজনীতির সঙ্গে অহিংসার সম্পর্ক থাকবেই । রাজনীতির সঙ্গে নিঃসম্পঞ্কিত যে অহিংসা 
মে ধেমন চিরকাল ছিল তেমনি চিরকাল থাকুক, কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না । কিন্তু 

রাজনীতির সঙ্গে সম্পঞ্কিত অহিংসার প্রয়োজন যতদিন না ফুরোয় ততদ্দিন তার জন্যেও 

জায়গা! ছেড়ে দিতে হবে। সত্যাগ্রহের যুগ চলে যায়নি । উপযুক্ত পরিস্থিতি উপস্থিত 
হলে লোকে তাদের নিজেদের গরজেই গান্ধীজীর মতো! একজন নেতার সন্ধান করবে 
ও তাকে সারথির আসনে বসিয়ে দিয়ে তার নির্দেশে রথের দড়ি টানবে। 

অহিংস মান্য জীবনের কোনো অঙ্গকেই বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না । এমনি 
করেই গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে এসে হাজির হলেন। নইলে গোড়ায় সেব্ূপ কোনো স্বপ্ন 
তার ছিল না। আর রাজনীতির মূলগত প্রশ্নগুলে। নিয়েই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন । 
যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্নবৈষম্য, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্বতা, যুদ্ধকালে 

১৬৩৬ 



যুদ্ধে যোগ ন] দেবার স্বাধীনত1 | দৃশ্যত রাজনৈতিক হলেও তলে তলে নৈতিক প্রায় 
প্রত্যেকটি প্রশ্ন। নৈতিক বলেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । নিছক রাজনৈতিক হলে 
হতেন না। প্রশ্নগুলির মতো উত্তরগুলিও নৈতিক হবে এই ছিল তার ধ্যান। 

গাঙ্ধীজীর অহিংস! চিরাচরিত অহিংসার অস্তভূক্ত হলেও বেশ কিছু ভিন্ন। এ 
অহিংস] নৈতিক তথা রাজনৈতিক তথা সংগ্রামী তথ। সমষ্টিগত | 
১৯৬৮ 

্ষুরধার পন্থ৷ 

মা ছেলেকে ভালোবাসেন বলে তার মন্দ ক।জকেও ভালোবামেন ন! | মন্দ কাজকে 

স্বণা করেন। ছেলেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেন যে, তোমার মন্দ কাজ তুমি যদি না 
ছাঁডেো৷ তবে আমি তোমাকেই ছাডব। তোমার মন্দ কাজের জন্য তোমাকে সাজা 
পেতে হবে। তা! যদি তুমি ন। পাও তবে আমিই আমার আপনাব গায়ে পেতে নেব সব 
বকম ছুঃখ আর দুর্ভোগ । তা দেখে যদি তে।মার শুভবুদ্ধি জাগে, মতিগতি শোধরায় । 

বহুক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে মা তার ছেলের অন্যায়ের প্রতিকার করেন দণ্ড 

দিয়ে। যেখানে দণ্ড দিতে হাত ওঠে না সেখানে আপনাকে অতুক্ত রেখে । যেখানে 

আরও কঠিন হওয়। দরকার সেখানে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে । কিন্ত ভালোবাসার 
তা বলে বিরতি হয় না। কমতি হয় না। 

বিশ্লেষধ করলে আমবা পাই প্রথমত সন্তানের উপর মাতৃহ্ৃদনয়ের অহেতুক ভালো- 
বাসা, নিঃন্বার্থ ভালোবাসা । বিনা শর্তে ভালোবাস। । 

দ্বিতীয়ত মন্দের প্রতি ভালোর সহজাত বিরাগ, সক্রিয় বিরুদ্ধতা, সংশোধনকামী 

প্রতিবাদ ব! প্রতিকার বা প্রতিরোধ প্রয়াস । 

তৃতীয়ত সম্ভানকে আঘাত করতে অনিচ্ছা! বোধ করলে আত্মনিগ্রহ বা অসহযোগ । 

ছেলের গায়ে আচটি লাগবে না, কিন্তু তার যদি মন বলে কোনো! পদার্থ থাকে তবে 

মনে লাগবে । ছেলে বুঝবে যে তারই জন্যে তার ম1 এত কষ্ট পাচ্ছেন, তার মন্দ কাজের 
জন্যেই । দু-্দশ ঘা বেত খেলে সে য! ছাড়ত না তা মাকে সুখী করার জন্যে ছাড়বে। 

দশ প্রহরণের উপরে আরো একটি প্রহরণ আছে। সেটির নাম জননীর 

স্বচ্ছাছুর্ভোগ । জননী সে অস্ত্র নিজের উপরেই প্রয়োগ করেন। সন্তানের অনিষ্ট 

কামন। করে নয়। তার শুভবুদ্ধির উদ্রেক কামনা করেই। 
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মাতহৃদয়ের ভালোবাসা যদ্দি অসত্য হয় তবে গোড়াতেই গলদ। সেইজন্যে 
অহিংসার প্রয়োগের পূর্বে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে তার প্রয়োগকারীর হৃদয়ে আছে 

ভালোবাসা, যে ভালোবাসা সত্যিকার । প্রাথমিক সত্য হচ্ছে অন্যায়কারীর প্রতি 

ভালোবাসা.। তার পরের, কথা হচ্ছে অন্যায়কার্ষের প্রতি বিরাগ বা নিরুদ্ধতা। 

শেষ কথা হচ্ছে হিংসামিখিত দগ্ডদানে অনিচ্ছা ও অহিংসাত্মক স্বেচ্ছাদুর্ভোগে আগ্রহ । 

গান্ধীজীর পূর্বেও নান! দেশে ও নান! যুগে অহিংসার সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে । 
গান্ধীজীর চেয়ে তারা কেউ কম মানবপ্রেমিক নন। অন্যায়কে তারা অন্তায়ই বলেছেন। 
কিন্তু তার্দের অহিংস! অন্যায়কারীকে নিরপ্ত করার জন্যে দশ প্রহরণের উপরে আরো 
একটি প্রহরণ ধারণ করেনি । যদি করে থাকে তো৷ সেটাকে জীবনের ব্রত করেনি । 

গান্ধীজীই সেই সাধক যিনি মানবপ্রেমে স্থির হয়ে দীড়িয়ে মন্দের সঙ্গে ছন্দে 
নেমেছেন, অথচ আঘাত প্রতিঘাতের পথ দিয়ে যাননি, স্কেচ্ছাছুর্ভোগ বহন করেছেন। 

তার একমাত্র পূর্বসাধক ষীশ্ত। কিন্তু ষীন্তুর মন্ত্র অপ্রতিরোধ । অহিংস প্রতিরোধ নয় । 
তা ছাড়াও ছৃ'জনের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে । গান্ধীর চেতনায় অন্যায়বোধ 

একাস্ত তীব্র । অন্যায় দেখলে তার মনে বিরোধিতার ভাব জাগে । সংগ্রাম না করে তিনি 

শান্তি পান না। অন্তরে আগুন জনতে থাকে । যীশু অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির ও শাস্ত | 

্রীষটীয় সম্তদ্বর মধ্যেও কেউ কেউ আর সহা করতে না পেরে তরবারি হাতে 

নিয়েছেন । তীর! কেবল সম্ভ নন, তারা যোদ্ধা । সেই যে যোদ্ধা-সম্তদের এঁতিহা 
সেটাই গান্ধীজীর আসল এঁতিহ্। শুধু সন্তানকে সাজা দেবার বদলে আপনাকে ছুঃখ 
দেওয়াটুকুই যা তফাত । 

একদ1 এট। হয়তো৷ একট! সামান্য তফাৎ ছিল। কিন্তু তরবারি কালক্রমে বন্দুকের 

রূপ নেয় ও বন্ছুক আমাদের কালে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের রূপ নিয়েছে । বিষবাষ্প, 

ব্যাধিবীজ ইত্যার্দি মারণাস্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব নয় । যোদ্ধা সম্তরা1 কি ত। হলে তরবারি 

ধরতে গিয়ে পরমাণু বা বীজাণু বাণ ছু ডবেন? 

মানবজাতি বেঁচে থাকলে তো মানুষের অস্তঃপরিবর্তন হবে? তা ছাড়া 

বালবৃদ্ধবনিতাও কি যোদ্ধা সম্তর্দের তরবারির লক্ষ্য হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর 

দিতে গিয়ে শ্রীষ্ীয় সাধুরাও উপলব্ধি করছেন যে মন্দের সঙ্গে ছন্দে হিংসার ব্যবহার 
নীতিবিগহিত না হলেও 'অহিংসাই উন্নততর নীতি। ভালোবেসে নিজের ছেলেকে 
লাজা দেওয়া বলতে যখন তাকে মিনিল ব! রকেট দিয়ে নিশ্চিহু কর! বোঝায় তখন 
সেটা না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে গান্ধী প্রদ্রধিত মার্গই অবলম্বনীয়। খ্ীটই 

'ষার 'আদিপ্রবর্তক। 
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মূল সতাট! হচ্ছে মানবজাতির প্রতি প্রেম । সে প্রেম যদি সত্য না হয়ে অসত্য 
হয়ে থাকে তবে মন্দ কর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে মন্দ মামুষকে হত্যা করা আর মন্দ 

মানুষকে হত্যা করতে গিয়ে নিরীহ নারী ও শিশুকে ধ্বংস কর! কোনটাই নীতিবিগ্হিত 
মনে হয় না। তবে শ্রীষ্টীয় সম্তের আদর্শ যে পরমাণু যুদ্ধের দিন ম্লান দেখায় এটাও 
স্বতঃসিদ্ধ। কোনে! প্রকার কুটভর্ক দিয়েই পরকে বা আপনাকে বোঝানো যায় না 
ষে মন্দের উপর ভাঁলোকে জয়ী করতে হলে মানবজাতিকে নাবাড় করাও সমর্থনযোগ্য। 
বলা, বাহুল্য ভালো মন্দ সকলেই জয়ের আগে লয় পাবে । 

অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি না করে সংগ্রাম করে অন্যায়কারীকে ঘ্বণ। না “করে ভালোবেসে 

সর্বপ্রকার ছুঃখছুর্ভোগ স্বেচ্ছায় বরণ করার নামই গান্বীপ্রদিত অহিংস পন্থা । ক্ষুরধার 

পন্থা । এ পন্থা যারা গ্রহণ করবে তার] মূল সত্যে ফাকি দেবে না। মানুষ যত মন্দই 
হোক, যত মন্দ কাজই করুক তাকে ভালোবাসবে । ভালোবাসতে যদি না পারে তবে 
গান্ধীজীর অন্থুসরণ করা নিক্ষল। অহিংসার বনিয়াদ সেই সত্য যে সত্যের অপর 

নাম প্রেম । 

গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীর! ইংরেজবিদ্বেধী ছিলেন না। ইংরাজ জাতিকে তার! 
কমবেশী ভালোবাসতেন । তাদের সংগ্রাম ভারতের পরাধীনতা৷ নামক অভিশাপের 

বিরুদ্ধে। দীনদরিব্রের শোষণ নামক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করা 

নীতিবিগহিত নয় । বরং সেইটেই হচ্ছে নীতি । কিন্তু মন্দের সঙ্গে সংগ্রামে নেমে মন্দকে 
স্বণা করতে গিয়ে মানুষকে ঘ্বণা! করা ও তার অনিষ্ট কর] গান্ধীজীর বিচারে নীতিবিগহিত। 

তা যদি তৃমি কর তবে তুমিও মন্দ কর্ম করলে। তুমিও ভালো থাকলে না। 
মন্দের অঙ্গে যার] লড়াই করবে তারাই যদি মন্দ হয় তবে যে পক্ষই জিতুক ন| কেন 

মন্দেরই জয় হলে! ৷ গান্ধীশিষ্যর] সেরূপ জয় চাননি । তাদের কাম্য ছিল ইংরেজের 
চিত্তপরিবর্তন । বহুবার ছুঃখবরণের ফলে তার] সেই চিত্তপরিবর্তন ঘটালেন । ইংরেজর! 
শত্রু না হয়ে বন্ধু হলো । কিন্ত গোড়ায় ভালোবাসার অভাব থাকলে ও সংগ্রামপদ্ধতি 

হিংসাপ্রতিহিংসায় রক্তাক্ত হলে স্বাধীনতা! হয়তো৷ আসত, কিন্তু বন্ধৃতা আসত না। মুখে 
একট তিক্ত স্বাদ লেগে থাকত ছুই পক্ষেরই । এক শতাব্দী লেগে যেত তিক্ততার ভাব 

কাটিয়ে উঠত্তে। 

অহিংস! মানব ইতিহাসে নতুন নয়। নতুন তা হলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের 
টম পরীক্ষা । উজির নয়। নতুন ত৷ 
হলে কী? নতুন হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রামে হিংসার দশ গ্রহরণ ত্যাগ করে অহিংসার 
খএকমাজ হি গ্রহণ করা। 
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গান্ধীজীর পূর্বেও কেউ কেউ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর হাতে 
অহিংস একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞান। একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি । একই কালে 

জীবনদর্শন ও রণনীতি। এমনটি ইতিহাসে আর কখনো কোথাও দেখা যায়নি । 
আমর! তাঁর সমসাময়িকর। ইতিহাসের একটি অপূর্ব অধ্যায়ের অংশভাগী অথবা! সাক্ষী । 

একথা! বল] শক্ত যে গান্ধীজীর ডাকে যার সাড়া! দিয়েছিল তার্দের সকলের অন্তরে 
অন্যায়কারীর প্রতি ভালোবাস! ছিল বা সকলের চেতনায় অন্যায়বোধের তীব্রতা ছিল 
ব। সকলেই তার! মন্দের সঙ্গে ছন্দে অপর পক্ষকে সাজ। ন] দিয়ে স্বেচ্ছাছুর্ভোগ ববণ 
করতে আগ্রহী হয়েছিল । এইপর্যস্ত বলা যেতে পারে যে তার] গান্ধীজীর আদেশে 

ঘথাসভ্ভব সংযত থেকেছে । অপর পক্ষও মোটের উপর দ্রমননীতির সীম। ছাডিয়ে 

যায়নি। রাশ টেনে ধরেছে তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞ| ও ন্যায়বুদ্ধির এ্রতিহ। 
ইংলগ্ডের ইতিহাস স্বৈরতন্ত্রের থেকে গণতন্ত্রে ও খোশমেজাজী বিচারের থেকে আইন- 

সম্মত বিচারে উত্তরণের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস তা নয়। গণতন্ত্র তথা আইন- 
সম্মত বিচার যর্দি কামা হয় তবে ভারতের ইতিহাসে তার বিবর্তন অথবা প্রবর্তন 

অত্যাবস্তক ছিল। সে কাজটাও করণীয় কাজ। তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন উনবি*শ 

শতাব্দীর নেতারা । শাসকশক্তির দিক থেকেও আন্ুকুল্য ছিল। কিন্য আরে। 

জোরালো আন্দোলন না হলে ইংলগ্ডের জনমত মনঃস্থির করতে গড়িমসি কবত। 
বীরত্বের পরীক্ষা না করে তার! চূভাস্ত ক্ষমতা৷ হাতছাড়। করত না। তা বলে 
ভারতীয়দের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেও তাদের রুচি ছিল ন।। গান্ধীজী এট। 

জানতেন বলেই হিংসার প্রশ্রয় দেননি । নিলে প্রতিহিংসার পাল্লাও সমান ভারী হতো । 
সহিংস যুদ্ধের মতো অহিংস যুদ্ধও ছিপাক্ষিক। একপক্ষ যেমনটি করবে অপর পক্ষ 

তেমনটি করবে। কিন্তু অহিংস যুদ্ধে ইনিশিয়েটিভ সব সময় অহিংস সেনাপতির হাতে । 
সেইজন্ে অহিংস সেনাপতি যেমনটি করবেন অপর পক্ষের সেনাপতিও তেমনিটি 

করবেন। গাম্ধীজীর পরিচালনায় দেশ যে পরিমাণ সংযত অথচ সংগ্রামরত হয়েছে 
দেশের শাসনশক্তিও সেই পরিমাণে সাড়া দিয়েছে । সত্যাগ্রহ যদি সৌম্যতর হতো! 

অপরপক্ষের আচরণও ভন্রতর হতে।। 

তবে গাম্ধীজী তো! ছুর্ভোগের কমতি চাননি । ববং আরো বেশী ছুর্ভোগের জন্যে 

্রস্তত হয়েই তিনি সংগ্রামের পরিকল্পন] করেছিলেন । তার ভাবন! ছিল শুধু এই ষে 
দমননীতির পেষণে অহিংস যেন হিংসায় রূপাস্তরিত ন! হয়ে যায়। অহিংস সৈনিকর। 

যেন ছিংসায় উন্মত্ত ন। হয়। তা হলে মন্দের সঙ্গে ছন্ধে উভয়েই মন্দ । উভয়পক্ষই 
অন্তায়কারী। অবশ্ঠ যে কোনে! দেশের ম্বাধীনত1 সমরে তার নজীর মেলে। 
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স্বাধীনতার সৈনিকদের হিংসাকে এ্ত্বিহাসিকরা কড়া! নজরে দেখেন না। নীতিশাস্ত্রেও 
তেমন হিংসা! নিন্দিত নয়। গান্ধীজী কিন্তু উদ্দেশ্সিদ্ধির চেয়ে উপায়শ্দ্ধিকেই মূল্য 
দিতেন বেশী। ইতিহাসে তিনি একট! নতুন নজীর রেখে যেতে চেয়েছিলেন । নীতি- 
শান্ত্েত একটি নতুন ধার! যোগ করতে যত্ববান হয়েছিলেন । দেশের স্বাধীনতা যেন 
তেন প্রকারেণ নয়। শ্তদ্ধতমপ্রকারেণ। এই ছিল তার অনিষ্ট 
১৯৬৮ 

দ্বান্বিক আবর্শবাদ 

গান্ধীবাদ যাকে বল। হয় তার প্রকৃত নাম ছ্বান্দিক আদর্শবাদ । যেমন মার্কসবাদ 

হচ্ছে দ্বান্বিক বস্তবাদ। এই ছুই মতবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল আছে। সেটি 

হলো এদের বিশেষণ পদ । উভয়েই ছান্দিক। 
হা, উভয়েই ছান্দিক | কিন্তু দ্বন্বের পদ্ধতি এক নয়। ছ্ান্বিক আদর্শবাদ্দ অসত্যকে 

পরিহার করে, হিংসাকে প্রশ্রয় দেয় ন1। দ্বান্ঘিক বস্তবাদ প্রয়োজন হলে হিংসারও 

মাশ্রয় নেয়, অসত্যেরও স্থযোগ নেয় । তবে তেমন কোনে! প্রয়োজন না হলে নেয় ন।। 

দ্বান্বিক বস্তবাদ যে মনে প্রাণে অসত্যাচারী বা হাড়ে হাডে হিংসাঁপরায়ণ এ ধারণা 

ভুল। তারও প্রস্থাপন! মানবিকবাদের উপরে । তারও অন্বিষ্ট মানবহিত। অধিকাংশ 

মান্ষকে শোষণের হাত থেকে উদ্ধার করে এমন এক সমাজের পরিকল্পন। যাতে সকলেরই 
প্রতি ন্যায় । ভাষাস্তরে সোশ্যাল জান্টিস। 

দ্বান্বিক আদর্শবাদও মানবিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । পরকাল বা পরলোক নিয়ে 
এর তেমন কোনো মাথাব্যথা! নেই, কে কোন দেবতাকে হবি দিয়ে তুষ্ট করে তা। নিয়ে 
এর কিছু আসে যায় না । একজন গান্ধীবাদী আস্তিক ন] হয়ে নাস্তিকও হতে পারেন, 

'অজ্ঞেয়বাদীও হতে পারেন। মহাত্মার শিষ্যদের মধ্যে আস্তিক নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী 

সবরকম লোক ছিলেন । কিন্ত সকলেই তার! মানবিকবাদী | 
তা হলে দেখা যাচ্ছে দ্বান্দিক বস্তবাদদ ও দ্বান্বিক আদর্শবার্দের মধ্যে আরে! এক 

জায়গায় মিল। উভয়েই প্রস্তাবনা! মানবিকবাদের উপরে। ইতিহাসের আধুনিক 
যুগটাই মানবিকবাদী দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির যুগ । গান্ধীজী 

এর বাইরে ছিলেন না। তবে প্রাচীন যুগের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিল। সেখান 
থেকেও তিনি বল সংগ্রহ করতেন । সেখানে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যা শুধু 
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প্রাচীন নয়, ঘা সনাতন, ঘা নিত্য নৃতন। ত! বলে তিনি কারো চেয়ে কম আধুনিক 
বা কম মানবিকবাদী ছিলেন না। তার চিস্তাধারাও ছিল বৈজ্ঞানিক । কথায় কথায় 
পদে পদে এক্সপেরিমেন্ট কবাই ছিল তার পদ্ধতি । তার সঙ্গে বিরোধ ছিল ন1! অহিংসার । 
রিরোধ ছিল ন! সত্যের । বরঞ্চ সেই ছিল সত্যের পরীক্ষা । 

ছান্বিক আদর্শবাদও অধিকাংশ মানুষকে মুক্তি দিয়ে সব মানুষের মঙ্গল বিধান 
করতে চায় ও মেইজন্যে বার বাব ছন্দে প্রবৃত্ত হয়। ছন্দে ভীত অথব৷ শ্রাস্ত যার! হয় 
তার। ছাচ্দিক আদর্শবাদী নয়। গাদ্ধীবাদী নয়। হতে পারে গাদ্ধীমার্ক | 

দ্বান্দিক আদর্শবাদের সঙ্গে অহিংস পদ্ধতি যোগ দিলে তার নাম হয় সত্যাগ্রহ | 

সত্যাগ্রহ একজন ব্যক্তিরও হতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরও হতে পারে । সংখ্যার 

চেয়ে সত্যের দ্বাম বেশী। ব্যক্তিসত্যাগ্রহও তার সত্যের জোরে জয়ী হতে পারে। 

প্রতিপক্ষের চিত্বপরিবর্তন ঘটাতে পারে । সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন 
করতে পারে । ভবে বিপ্লব যদি লক্ষ্য হয় সংখ্যার মূল্য অপরিসীম । 

কোটি কোটি মানুষের জনতা! বন্দে নামতে পারে, কিন্তু তার কাছে আদর্শবাদ আশ! 
করা করা যায় না। অহিংসা আশা করাও উচ্চাশী। গণসত্যাগ্রহ কথাটা শুনতে 

যেমন জকালে। তেমনি ফাকা । জনতাকে জাগিয়ে তুললে জনত। আদর্শের বা সত্যের 

অন্থরোধ শোনে না, হিংসার আকর্ষণে ভুলে যায় । তখন সত্যাগ্রহ হয় হত্যাগ্রহ। 
তা হলে কি সংঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের আহবান ভূল ? না, তেমন কোনে! কথা নেই । 

সত্যাগ্রহে সকলের অধিকাৰ আছে । কেবল ছু-চারজন উত্তরসাধকের নয়। নতুন 
কোনো অধিকারীভেদ প্রবর্তন কর] গান্ধীজীর উদ্দেশ্ট ছিল না। যেখানে সকলেই 

সমান অধিকারী সেখানে সবাইকে ভাক দিতে হয়। মাহষের শুভবুদ্ধির উপর ভরস! 
রাখতে হয় । 

সত্যাগ্রহের যে ইতিহাম আমর! পডেছি তার দক্ষিণ আফিকান অংশটিতে সমষ্টির 

যোগদান মোটের উপর হুশঙ্খল ও সংযত । কারণ সংখ্যা সেখানে আয়ত্ের বাইরে 

চলে যায়নি। গাক্ধীজী ও তার সহকর্মীরা তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। কয়েক 

হাজার না হয়ে কয়েক লাখ হলে কী হতো! তা বলা যায় না। হয়তো হিংস৷ 
এসে পডত। 

ঘাদদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্য। বেশী, যাদের দ্বার। সত্যাগ্রহ তাদের সংখ্যা 

কম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাই জনতাকে সামলানে। শক্ত হয়নি । এদেশে শাসকর্দের 

সংখ্যা কম, শাসিভদের সংখ্যা বেনী। একবার তয় ভেঙে গেলে হিংসার প্ররোচন! 

দুর্বার। জনতাকে অহিংস রাখা ঘাদের কাজ তার! হয়তো৷ লাখে একজন । দক্ষিণ 
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আফ্রিকায় ছিলেন হাজারে একজন । ভারতের মাটিতে গণসত্যাগ্রহ রোপণ করতে 
সেইক্ন্টে এত বেগ পেতে হয়েছে । 

এখনে1 জোর করে বল] চলে ন। যে গণসত্যা গ্রহের চার1 ভারতের মাটিতে দুঁতাবে 

শিকড় গেড়েছে। গান্ধীজীর মতো তেমন নেতাও কি আছেন ধিনি, মালীর মতো 

প্রতিদিন লক্ষ রেখেছেন ও চর্চা করছেন? জনগণের মন পাবার জন্যে হিংসা যেমন 

সক্রিয় অহিংসা৷ কি তেমনি সক্রিয়? তাই ষদ্দি হতো! তবে ঘত্র তত্র খন তখন জনতা 
উচ্ছৃঙ্খল হতো না, পুলিশ ডাকতে হতো। না, পুলিশে ন কুলোলে মিলিটারি । 

গণসত্যাগ্রহ এখন একটি এঁতিহাসিক পর্ব । ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে চুকে গেছে। 
আর ব্যক্তিসত্যাগ্রহ এখনো৷ খোল। আছে । 
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মছকাব্যের নাক্ক 

পনেরোই অগাস্ট তাকে ধার থেকে বঞ্চিত করেছিল তিরিশে ও একত্রিশে জানুয়ারি 

তাই তাকে দিল। গ্লোরিয়াস এগ্ডিং। গৌরবময় সমাপ্চি। 
গান্ধীজীর সংগ্রাম ছিল এপিক সংগ্রাম । তা নিয়ে একদিন এপিক লেখ হবে। 

কিন্ধ যেভাবে সে সংগ্রাম সারা হলে! তাকে গ্লোরিয়াস এগ্ডি বলা শক্ত । মহাত্মার 

নিজের কথায় সেটা! একট! গ্লোরিয়াস স্ট্রাগলের ইন্গ্রোরিয়াস এগ্ডিং। 
এপিক ধারা লিখবেন তাদেরও মনে হবে পনেরোই অগাস্টের পরিসমাপ্তি অমন একটি 

মহাকাব্যের বা মহানাটকের উপযুক্ত পরিসমাপ্তি নয় । তা নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে 
কিন্ত আর্টের চাহিদ্ন1! মিটবে না। সেইজন্যেই কি জীবনদেবতা৷ তিরিশে জানুয়ারির 
ঘটনা ঘটালেন? তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একত্রিশে জানুয়ারির শেষ* সৈনিক 

অপপরণ ? 

হা, সেইজন্যেই । এপিক ধার। লিখবেন তারা পনেরোই অগাস্টের অর্ধপমাপ্তিকে 
সমাপ্তি ভেবে ইন্গ্োরিয়াস এগ্ডিং বলবেন না। আরো কিছুদূর এগিয়ে যাবেন। 
অবশেষে পাবেন “গ্লোরিয়াস এগ্ডিং । গৌরবময় পরিসমাপ্তি । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে একটি মহাকাব্যের বিষয় একথা সে সংগ্রাম সার! 

হবার আগেই আমার মনে হয়েছে । একদিন না একদিন কেউ না কেউ নতুন 
এক মহাভারত লিখবেন। তার নায়ক হবেন গান্ধী। একাধারে£যুধিষ্ির ও কৃষ্ণ । 
তখন কিন্ত খেয়াল হয়নি যে কুরুক্ষেত্রের জয়ই শেষ কথ] নয়, তার পরে আছে যুধিষ্িরের 
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নৈরাশ্থময় মহাপ্রস্থান ও কৃষ্ণের শোচনীয় বিনাশ । নতুন মহাভারতেও তার অনুরূপ 
আটিক্লাইম্যাক্স থাকবে । 

যুধিষ্িরের স্বর্গপ্রবেশ নতুন মহাভারতে দেখানে। যাবে না। মহাত্মা গান্ধী স্বর্গ 
কামনা করেননি । সেখানে তিনি যুধিষ্টিরের সে নন, বুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি 
চেয়েছেন দীনদুঃঘীর সঙ্গে এক হয়ে যেতে । দেখাতে হবে কেমন করে তার আত্মা 
সকলের আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেল। নির্বাণের ভিতর দিয়ে এক । 

তার ছবি যখন আকা হবে তখন তার আকার হবে প্রমাণ সাইজের চেয়ে বডে। 

যেমন বুদ্ধের । আশেপাশের মানুষের চেয়ে মাথ। উচু। বুদ্ধমৃত্তির মতে| বিরাট । 
কিন্ত তার বাণীর কী হবে? ঘযেবাণী তাঁর জীবনের থেকে অভিন্ন। কেউ যদি 

তার মতবাদ গ্রহণ না করে, সেই অনুসারে কাজ না করে, সবাই ষদ্দি তার মতবাদে 

বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তবে বুদ্ধের বেল] ঘা হয়েছে তার বেলাও তাই হবে। নিজ 
বাসতৃমে পরবাসী । বরঞ্চ অন্য কোনো দেশে তাঁর বাণীর সমাদর হবে। ইতিমধ্যেই 
হতে আবস্তভ করেছে । যেমন আমেরিকায় । প্রতিরোধকারীদের মধ্যে । 
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অগ্নিপরীক্ষ। 

সেদিন আমরা ট্র্যাজেডী ভিন্ন আর কিছু দেখিনি । কিন্তু বীরের অহিংসা তো] আব 

কোনোরপে প্রতিভাত হতে। না । “আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায় ।, 
ভারত ইতিহাসের গান্ধী সেদিন মানব ইতিহাসের সপ্ত ম গুলে উত্তীর্ণ হলেন। 

কেউ ত্বকে সেই উচ্চতা! থেকে নামাতে পারবে না। 

সাফল্য মহান্ আত্মার জন্যে নয়। অনেকবার মনে হয়েছে, গান্ধী এমন সফলকাম 
কেন? তিনি কি তবে মহাত্বা নন? আবার মনে হয়েছে, আশ্চর্য ! যীন্তর মতো 

এতোদিন তাকে ক্রু,শে বিদ্ধ হতে হয়নি! এ নিয়তি এডালেন কী করে? 

এ নিয়তি এডানো। গেল না। যেমন ব্যক্তিত্ব তেমনি তো নিয়তি । তার মতো 

চরিত্রের সেইটেই পরিণতি । হ্যাপি এগ্ডিং তার মতো! কাহিনীর জন্যে নয়। নাটক 

বা! উপন্তাস ব! মহাকাব্য লিখতে বসলে আমরা তার মতে। নায়কের জন্যে হাপি এগ্ডিং 

খুজে পেতুম না। 
অনেক সময় মনে হয়েছে আমি ধন্য । যে বাতাসে তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন সে 

বাতামে আমি নিংশ্বাম নিচ্ছি । যদিও তার সঙ্গে সব মেলে না। 
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বরাবর মনে হয়েছে তিনি আমাদের সবাইকে ভালোবাসেন । যদিও আমাদের 
/চেনেন না। যখন তার সঙ্গে আলাপই হয়নি তখনে। তাঁর ভালোবাসার প্রবাহ আমি 
অনুভব করেছি । তার সেই ভালোবাসা যেন এক অৃশ্য ফল্তধার] ৷ 

স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছেন এই তার সম্বন্ধে একমাত্র কথা বা চরম কথা 
নয়। তিনি তার দেশবাসীদের ভালোবাসেন, ভালোবেসে সেবা করছেন, ভালোবাসার 
খাতিরে জীবন উৎসর্গ করেছেন, প্রাণ বিসর্জন দেবেন, এই সব চেয়ে বড়ো কথা । 

ব্রিটিশ রাজত্ব না থাকলে তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ থাকে না, সত্যাগ্রহ ন। থাকলে 

গান্ধীনেতৃত্ব থাকে না। সব সত্য। তবু তার চেয়ে সত্য এমন করে এ দেশের 
মান্ষকে আর কেউ তার মতো। ভালোবাসেনি। অস্তত আমাদের যুগে । 

জীবনের শেষদ্দিনটিতেও সমানে চরকা কাটা চলেছে । সেই তার ভালোবাসার 

প্রকাশ । দ্বীন ছুঃখী দেশবাসী সাধারণের প্রতি। সেইভাবেই তাদের সঙ্গে তিনি 
সাযুজ্য অন্গভব করতেন। তারাও করত তার সঙ্গে । | 

ভালোবাসার ভোর ছিন্ন করতে পারে এমন শক্তি কি তিনটে বুলেটের আছে? 
গান্শী তার দেশবাসীর তথা বিশ্ববাসীর যেমন পরমাত্মীয় ছিলেন তেমনি রয়ে 

গেলেন । 

তা সত্বেও ভুলতে পারিনে ষে এর নাম ট্রাজেডী। চেষ্টা করলে নিবারণ করতে 
পারা ধেত। সেইভাবেই প্রমাণ করতে পারা ধেত আমাদের ভালোবাসা । এ কলঙ্ক 
মূছবে না। 

ক্র,শিফিকশন ষদি ঘটল তবে রেসারেকেশনও কি ঘটবে ন!? 
গান্ধীকে ফিরে পাওয়া যাবে না কিন্তু গান্ধীর জীবনে জীবন লাভ করে সারা দেশ 

নতুন করে জাগবে । সার! বিশ্বেও নব জাগরণ আসবে । 
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